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

HONKAJOKI
Harri Hassinen  050 310 9992

TUUSULA
Juuso Salonen  050 550 9339

PIRKKALA
Ari Kiviharju  040 026 1013

OULU

NYT EI TARTTE  
MUREHTIA!

Hinnat sisältävät huoltosopimuksen ja  
Premier-jatkotakuun 60 kk/4000 h.

Varusteet: Rasvari • Lohkolämmitin • Auransähköt • Led- 
työvalot • Lisähydrauliikka • Vapaa paluu • Aisaston 
nopeuden säätö • Pikakiinnike • Palarenkaat • Ilmastointi • 
Ilmaistuin

221F
Paino 5,6 tn • 74hv / 55kW

1050€ +  
alv/kk

Varusteet: Rasvari • Lohkolämmitin • Auransähköt • 
Led-työvalot • 2 x Lisähydrauliikka • High Flow 130L/min 
moottorihydrauliikka • Vapaa paluu • Aisaston nopeuden-
säätö • Pikakiinnike • Palarenkaat • Ilmastointi • Ilma istuin

321F
Paino 6 tn • 74hv / 55kW

1150€ +  
alv/kk

Varusteet: Rasvari • Lohkolämmitin • Auransähköt • 
Led-työvalot • Lisähydrauliikka • Vapaa paluu • Aisaston 
nopeudensäätö • Pikakiinnike

21F
Paino 5 tn • 58hv / 43kW

900€ +  
alv/kk

Kampanjatarjousten hinnat leasing 60 kk, ensimmäinen erä 10%, jäännösarvo 30%  

Hinta sis.määräaikaishuollot ja Premier-jatkotakuun 60 kk/4000 h

Hinta sis.määräaikaishuollot ja Premier-jatkotakuun 60 kk/4000 h

Hinta sis.määräaikaishuollot ja Premier-jatkotakuun 60 kk/4000 h
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Vihreää 
siirtymää 
keltaisella 
koneella
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Pontitusta
helpommalla

Somersora Oy:n
siirtymä 
vihreään 
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KAIKKI TYÖKONEISTA

2050-LUVUN kilpailukykyinen ja 

hiilineutraali Suomi rakentuu 

modernien väylien varaan, 

uskovat elinkeinoelämän jär-

jestöt. Järjestöt ehdottavat 

väylävisiossaan etenkin pää-

väylien modernisointia. 

Elinkeinoelämän järjestöjen 

tänään julkaisema väylävisio 

vuosille 2025–2050 on en-

simmäinen digiajan liikenne-

visio Suomessa. Vielä sotien 

jälkeen Suomi modernisoi in-

nolla osin kehitysmaatasolla 

ollutta väyläverkkoaan, mutta 

etenkin 2000-luvun alkunel-

jännes on ollut väylien korja-

usvelan kertymisen aikaa. 

Rahoituksen kutistumisen 

seurauksena Suomella on 

paljon kiinni kurottavaa mui-

hin Pohjoismaihin nähden. 

”Seuraavan kymmenen 

vuodenkin aikana Ruotsi ai-

koo investoida liikenneinfraan 

lähes kolminkertaisesti sen 

säraiteet Helsingistä Ouluun 

asti. Myöhemmin liikenne 

voisi kulkea kaksilla raiteilla 

Oulusta aina Kemiin ja Tor-

nioon. Laurila–Tornio–Haa-

paranta‐radan sähköistys 

kytkisi Ruotsin ja Suomen 

toisiinsa. Tärkeä kaksiraiteis-

tettava osuus olisi myös väli 

Tampere–Jyväskylä.

Visio sisältää myös aika-

taulun ratayhteyksien di-

gitalisoimiseksi modernia, 

radioverkkopohjaista kulun-

valvontaa hyödyntäviksi 2040 

mennessä. Päätiet tulisi vi-

sioraportin mukaan rakentaa 

älyteiksi. 

Yhteiskunnassa  
on tilausta  
väyläkeskustelulle

Visio voi toteutua INFRAn 

toimitusjohtaja Paavo Syr-

jön mukaan pitkäjänteisellä 

väyläpolitiikalla ja oikein ajoi-

nopeutuvat ja onnettomuudet 

vähenevät. 

Uusia väyläyhteyksiä ei vi-

siossa esitetä. Tärkeämpää 

on jo olevien väylien parempi 

kunnossapito ja niiden laadun 

parantaminen. Nelikaistaista 

tietä pääsisi Helsingistä Poriin 

ja Raumalle sekä pohjoisen 

suuntaan aina Tornioon asti. 

Nelikaistainen tie veisi myös 

Tampereelta Seinäjoen kautta 

Kokkolaan. Hangon satama-

kin yhdistyisi nelikaistaisesti 

muuhun pääväyläverkkoon 

vuoteen 2050 mennessä. 

”Haluamme ankkuroida 

Suomen vankasti länteen. 

Itä-Suomessa nelikaistainen 

tie johtaisi Imatralta Lahden 

kautta Tampereelle ja sieltä 

länsirannikolle”, EK:n johtava 

asiantuntija Tiina Haapasalo 

kertoo. 

Raideverkolla häiriöt vähe-

nisivät, kun päärata saisi li-

Modernit pääväylät – kil-

pailukykyinen Suomi -rapor-

tin tilasivat INFRA, Elinkei-

noelämän Keskusliitto EK, 

Keskuskauppakamari, SAK, 

Suomen Kuljetus ja Logistiik-

ka SKAL ja Suomen Tieyh-

distys. Hankkeen toteutti 

Destian Strategiset Liikenne-

järjestelmät -yksikkö, jossa 

työryhmän muodostivat joh-

taja, professori Jorma Män-

tynen sekä diplomi-insinöörit 

Riku Huhta, Markus Pajarre ja 

Pertti Virtala. 

INFRA ry on infrarakenta-

miseen keskittyvien yritysten 

toimiala- ja työnantajaliitto 

Rakennusteollisuus RT:ssä. 

INFRAn noin 1 600 jäsenyri-

tystä rakentavat ja pitävät 

kunnossa väyliä, terminaale-

ja ja elintärkeitä kuntateknisiä 

verkostoja. Jäsenet tuottavat 

valtaosan Suomen infrapal-

veluista.

mitä Suomi”, vision koosta-

misesta vastannut professori 

Jorma Mäntynen vertaa.

Suomi käyttää tiestöön ra-

haa ajoneuvokilometriä kohti 

80 ja asukasta kohti 70 pro-

senttia Ruotsin vastaavasta 

määrästä. Rautateihin Suomi 

käyttää vain puolet siitä mitä 

Ruotsi. Radat myös ”vetävät” 

lännessä paremmin, sillä kak-

si- tai useampiraiteista rataa 

on huomattavasti Suomea 

enemmän. 

Näin yhteydet  
Suomessa paranisivat 

Järjestöjen väylävisiossa 

pääväyläverkon palveluky-

ky nousee myös Suomessa 

uudelle tasolle. Verkko digi-

talisoituu ja tarjoaa kattavan 

lataus- ja jakeluinfrastruktuu-

rin hiilineutraalille liikenteelle. 

Lisäkaistoja ja -raiteita raken-

tamalla matkat ja kuljetukset 

tetulla sekä riittävästi rahoi-

tetulla perusväylänpidolla. 

Jotta rahat riittävät, tarvitaan 

väylävisio, parlamentaarinen 

toimenpideohjelma saavutet-

tavuuden parantamiseksi ja 

väylärahoituksen uudistus.

”Hallitusten pitää sitoutua 

Liikenne 12 -ohjelmaan ja pi-

tää liikennerahoitus siinä linja-

tulla tasolla. Yhteiskunnassa 

on käytävä myös kiireellises-

ti keskustelu siitä, miten jär-

jestetään visioon pohjaavien 

elinvoimainvestointien eril-

lisrahoitus budjettikehyksen 

ulkopuolelta”, Syrjö summaa. 

Elinkeinoelämän kuljetus-

ten palvelutason ja turvalli-

suuden parantaminen edellyt-

tää vision laatijoiden mukaan 

2–3 miljardin euron investoin-

teja vuoteen 2032 mennessä. 

Ne kohdistuisivat erityisesti 

valtateille 3, 4, 9, 12, 15 ja 25 

sekä kantateille 40 ja 50. 

ELINKEINOELÄMÄN JÄRJESTÖT UUDISTAISIVAT ROHKEASTI 
SUOMEN VÄYLÄVERKKOA VUOTEEN 2050 MENNESSÄ

MANSEN 
MÖRINÄT 2022 

TULTIIN, NÄHTIIN, 
KOETTIIN

Kauppa kävi ja koneita luovutettiin Mansen Mörinöillä. 
Tapahtumaa vietettiin syyskuussa pidemmän tauon 
jälkeen, väkeä kävi tutustumassa konetalojen lisäksi 
lisälaite- ja työlaitevalmistajien tarjontaan. Seuraavan 
kerran Mansen Mörinät järjestetään ensi vuoden huh-
tikuussa 14.–15. päivinä.

KUVATUNNELMIA 

MÖRINÖILTÄ ALK. S. 8
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KONEKAUPAN 
AMMATTILAISET

www.kobe lcocenter. f i

SEINÄJOKI  030 660 6501
Matti Pakkala  0400 661 104
Aki Tuominen  050 555 5655

Päivölänkatu 35
60120 Seinäjoki

VANTAA  030 660 6500
Juha-Matti Haapala  050 440 9957
Raino Simoinen  050 431 8763

Vanha-Porvoontie 245
01380 Vantaa

JYVÄSKYLÄ  050 446 0187
Tero Auresto  050 592 4341
Jouni Ristolainen   050 446 0187

Kisällintie 1
40320 JYVÄSKYLÄ

TAMPERE  
Timo Lehto   
050 373 6204
Tuottotie 1
33960 PIRKKALA

KOKO SUOMEN KATTAVA

HUOLTOVERKOSTO
HUOlTO / VArAOSAT / MyyNTi / VUOKrAUS

KOBELCO CEnTERiT

liSäTiEdOT

 Vaihtokoneet takuulla! 
Käytetty kone on edullinen vaihtoehto. Kobelco Centerin monipuolisesta 
vaihtokonetarjonnasta löydät parhaat käytetyt koneet. Vaihdokkimme ovat  
tarkastettuja sekä huollettuja ja myönnämme niille 1 vuoden / 1500 h takuun.

i n f o @ c r e n t . f i
0 4 0 0  2 9 9  2 4 0

KOBELCOT 
VUOKRaa

 
 

Kobelco SK230SRLC-5E 2021 15 h
Tästä viimeinen uusi/ajamaton 230 Kobelco. Kone valmistettu 2021 ja hin-
ta 2021 mukainen. Varusteena lisäpaino 1400kg, ilmaistuin, automaatti ilmas-
tointi, vasara, kallistus ja pikaliitin hydrauliikat, sadelippa. Tehtaan takuu- 
ehdoilla 3 vuotta / 3000 h. 700 mm telat. Kone Tampereella.

Kobelco SK 140 SR LC-3 2015 3334 h
Engcon EC219 microprop DC2 -tappi/S60 Mig2 -kahvat, tela-ajot kahvoista, Xenon-työva-
lot, rasvari, LA-puhelin, Suomivarustelu polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä. Siisti 
kone pienillä tunneilla!

Kobelco SK130LC-11 2022 Uusi
Engcon EC219 microprop DC2 -tappi/QS60 Mig2 -kahvat, Suomivarustelu polttoaine-
käyttöisellä lisälämmittimellä, LA-puhelin, Automaattinen voitelujärjestelmä Ciaponi 
4 Lt, LED-työvalot 11 kpl, automaattinen ilmastointi, ilmajousitettu penkki, 3 x kamera 
360° 

143.000 € 155.000 € 

99.000 € 
Kobelco SK 210 LC-9 2014 8550 h
Marttinin kallistava liitin NTP10, Marttiini pyöritin NTP10/NTP10 + pihdit, Webasto, LA-Pu-
helin, keskusvoitelu SKF, Novatron 3D, luiskakauha, uudet perusketjut sekä vetokehät. 
TAKUU 12kk / 1000 h moottorille sekä hydrauliikalle ! Tästä hyvillä va-
rusteilla oleva kone vielä tositoimiin!

93.000 € 

Takuu 1 vuosi / 1500 h
jollei muuta mainita.
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KC_260x355_Hankintavinkit_1022.indd   1 6.10.2022   15.12
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Liebherrin ja Movaxin yhteistyö sai alkunsa vuonna 2019 Bauma-messuilla kun G8-sarjan kaivukoneet esiteltiin. 
Liebherr-kaivukoneet ovat aina olleet tehokkaan lisähydrauliikkansa ansiosta 

optimaalisia Movaxinkin peruskoneeksi.

Tehdasasenteinen Mavax-valmius on kyllä hyvä. 
Kone oli käytännössä heti valmis töihin eikä tarvittu 

pitkää asennusaikaa enää Suomessa, toteavat Tarmo 
Toivonen ja Mavaxin tuotepäällikkö Juuso Tapanila.

RIIHIMÄKELÄINEN Lopen Maa- ja 

Vesirakennus Oy on hankkinut 

uuden Liebherr 928 G8 kai-

vukoneen ja Movax SG-60V 

pontiniskijän. Kokeneelle am-

mattilaisellehan pontitus on 

helppoa jo näilläkin laitteilla, 

mutta lisääntynyt automa-

tiikka tuo helpotusta vähem-

män työskenneille. Movaxin 

mControl+ ohjausjärjestelmä 

on yhdistetty Liebherrin G8 

kaivukoneen CAN-väylään. 

Liebherrin G8-mallisarjan ko-

neisiin Mavax-valmius on saa-

tavissa suoraan tehtaalta. Teh-

dasvalmis asennus tuo yhteen 

Movaxin ja Liebherrin G8kai-

vukoneen. Tehdasvalmius no-

peuttaa asennusta. Entinen 

viikon työ lyhenee vajaaseen 

päivää, kun vain anturit asen-

G8-sarjan kaivukoneet esi-

teltiin. Liebherr-kaivukoneet 

ovat aina olleet tehokkaan 

lisähydrauliikkansa ansiosta 

optimaalisia Movaxinkin pe-

ruskoneeksi. Näissä uusissa 

G8-malleissa joudutaan Mova-

xille menevää virtausta jopa ra-

joittamaan, vaikka vain toinen 

kaksoispumpuista on pontinis-

kijälle käytössä, kertoo Lieb-

herr-Finlandin tuotepäällikkö 

Pentti Lidqvist.

 Lopen Maa- ja Vesiraken-

nus Oy:n uudessa Liebherr 

928 G8 kaivukoneessa  on pa-

remman nostokorkeuden saa-

vuttamiseksi suorempi pää-

puomi. Näin voidaan käsitellä 

pidempiä pontteja helpommin.  

Liebherr voidaan viedä välillä 

lautallekin, niin sitä varten ajo-

netaan valmiille paikoilleen ja 

liitin kiinni. Ei kahvojen vaihtoa, 

ei lisäventtiiliä. Ohjaamoon tu-

lee Anroid-tabletti, joka näyt-

tää pontituksen tiedot.

– Movaxin automatiikalla 

ajettaessa Movax ohjaa myös 

kaivukoneen puomia. Kuljet-

tajan ei tarvitse kuin asettaa 

pontti paikoilleen ja Movax 

kohdalleen. Movaxin automa-

tiikka ohjaa sekä pontin iskua 

ja kaivukoneen puomin liikei-

tä. Kuljettaja valvoo pontitusta 

ohjaamosta. Prosessi voidaan 

tehdä myös perinteisellä ta-

valla jos automatiikka ei halua 

käyttää, kertoo Movaxin tuo-

tepäällikkö Juuso Tapanila.

– Liebherrin ja Movaxin yh-

teistyö sai alkunsa vuonna 

2019 Bauma-messuilla kun 

hydrauliikkaan lisätty haaroitus 

alavaunuun lautan jalkojen oh-

jausta varten.

 Lopen Maa- ja Vesiraken-

nus Oy on perustettu vuonna 

2000. Yrityksen omistaja ja 

toimitusjohtaja Tarmo Toivo-

nen iski toista päivää ponttia 

vieraillesamme työmaalla Hel-

singin Kruunuhaassa. - Minä 

paalutan vielä perinteisellä me-

netelmällä, mutta vähemmän 

kokemusta omaaville kuljetta-

jille on automatiikasta hyötyä. 

Tehdasasenteinen Mavax-val-

mius on kyllä hyvä. Kone oli 

käytännössä heti valmis töihin 

eikä tarvittu pitkää asennus-

aikaa enää Suomessa, sanoo 

Tarmo Toivonen. Ruoppaus- ja 

vesistörakentamiseen erikois-

tuneen yrityksen kalustossa on 

nyt kaksi Movaxia. Tämä nyt 

käyttöönotettu,  28 tonnin pe-

ruskoneisiin suositeltava Mo-

vax SG-60V painaa hieman al-

le kolme tonnia ja sillä voidaan 

käsitellä 400–1 200 millimetriä 

leveitä pontteja. Uusi Movax 

on varustettu modulaarileu-

oilla, joten sillä voidaan lyödä 

myös isompia putkipaaluja.

PONTITUSTA HELPOMMALLAJ A R M O  S Y VÄ N E N

Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

Lopen Maa- ja Vesirakennus Oy:n 
uudessa Liebherr 928 G8 -kaivukoneessa  

on paremman nostokorkeuden saavuttamiseksi 
suorempi pääpuomi.
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Ota yhteyttä kone- ja  
lisälaitemyyntiimme ja 
kysy lisää!

www.realmachinery.fi
020 734 7444

Lempäälä | Vantaa | Turku I Kuopio | Oulu 

etunimi.sukunimi@realmachinery.fi

TEKNINEN KAUPPA

LEMPÄÄLÄ
Jarno Saloniemi  ............ 040 018 8354
Toni Pakarinen  ............. 040 051 2618

LISÄLAITEMYYNTI

LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  ............... 044 755 0092
Jyrki Ylisarkki  ............. 044 755 6528
Samuel Salokannel  ....... 044 755 6528
Jarno Saloniemi  ............ 040 018 8354

VANTAA
Vesa Hietala  ............... 040 169 0888
Markku Takala  ............ 040 051 6047

OULU
Harri Ojala  .................. 040 089 6897
Ville Määttä  ................ 040 761 7218

TURKU/LIETO
Tero Leiniö  .................. 040 031 1919

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

JOENSUU / HANNUN KONE
Mika Jääskeläinen  ....... 050 406 0798

KONEMYYNTI

DA45-7 DUMPPERI NOPEAAN  
TOIMITUKSEEN!

SCANIA DC13 MOOTTORI 483HV NETTOTEHOLLA!

DUMPPERIN HYÖTYKUORMA 41 TONNIA

DX530LC-7 
NOPEAAN TOIMITUKSEEN!

DX27Z-7 
NOPEAAN TOIMITUKSEEN!

VALMIIKSI VARUSTELLUT MAANRAKENNUSKONEET 
NOPEAAN TOIMITUKSEEN! OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

UUSIIN DOOSAN MAANRAKENNUSKONEISIIN NYT JATKOTAKUU KAUPAN PÄÄLLE! JATKOTAKUU 
EDELLYTTÄÄ HUOLTOSOPIMUKSEN. TARJOUS VOIMASSA 31.12.2022 ASTI

KONEEN TYHJÄPAINO 30,5 TONNIA

DUMPPERIN LAVAN TILAVUUS 26,1 M3

ERINOMAISET MAASTO-OMINAISUUDET!

hankintavinkit-102022.indd   1hankintavinkit-102022.indd   1 11.10.2022   10.5811.10.2022   10.58

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

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

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

MC 110 EVO2

A WIRTGEN GROUP COMPANY

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

HETI 
VARASTOSTA!
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SOMEROLAISEN SOMERSORA OY:N 
toimintaan on kuulunut 70-lu-

vun lopulta kiviainesten jalos-

taminen. – Alussa yrityksen 

toiminnan päätarkoituksena 

oli palvella isämme harkko- ja 

pihakivitehdasta kiviainesten 

jalostamisessa. 2000-luvun 

alusta saakka olemme olleet 

vetovastuussa yrityksen toi-

minnasta veljeni Juhan kans-

sa, kertoo Olli Raitanen.

– Toimintamme on laajen-

tunut nykyään enemmänkin 

maanrakennukseen, mutta ai-

na välillä meillä on ollut omaa 

murskaustakin. Olimme myös 

Lemminkäisen murskilla syöt-

tämässä ja altakannossa. Nyt 

tässä omalla toimipaikalla on 

millä saadaan eroteltua metallit 

pois lopputuotteesta. Pölynsi-

donta hoituu sähkökäyttöisen 

vesipumpun ja pääkuljettimen 

alku- sekä loppupäähän sijoi-

tettujen vesisuuttimien avulla.

– Vuokraus hyvä tapa tu-

tustua uuteen tuotteeseen. 

Urakoinnissa tulee hetkiä, jol-

loin oma konekalusto ei ole 

riittävä. Vuokraaminen on ris-

kitön ratkaisu, jos koneelle ei 

ole tiedossa pidempiaikaista, 

vakinaista työmaata tai kun 

omassa konekannassa ei ole 

vapaana sopivankokoista lai-

tetta. Vuokraaminen on jär-

kevä vaihtoehto myös silloin, 

kun on tarpeen kokeilla uutta 

konetta tai työvaihetta. Vuok-

vaksi ja sitä on helppo siirrellä 

ahtaillakin työmailla langatto-

man kauko-ohjauksen avulla. 

J40 murskaimen leuan ot-

toaukko on kooltaan 1016 x 

610 mm. Leuan asetuksen 

säätö sekä muut murskaimen 

toiminnot kuten kuljettimien 

ja syöttimen käynnistys/sam-

mutus tapahtuvat hydraulisten 

esiohjausvipujen avulla. Tämä 

tekee koneen käytöstä var-

matoimista erityisesti Suomen 

haastavissa työolosuhteissa, 

kun kaikki ylimääräinen säh-

köohjaus on jätetty pois. Ky-

seinen murskain soveltuu erin-

omaisesti myös purkubetonin 

murskaukseen, kun se on va-

rustettu magneettikuljettimella 

Konevuokraamo Rentti / 

Tracwest Oy on Case- ja Mc-

Closkey -maanrakennusko-

neiden maahantuoja ja ko-

nevuokrauksen uranuurtaja 

Suomessa. Rentti on perus-

tettu Honkajoella 1998, minkä 

jälkeen yritys on avannut toimi-

pisteet myös Pirkkalaan, Tuu-

sulaan ja Ouluun. Yritys työllis-

tää tällä hetkellä n. 30 henkilöä 

ja sen liikevaihto oli 20,5 mil-

joonaa euroa vuonna 2022.

sopivaa kalliota, jota voimme 

jalostaa lähinnä omille työmail-

le täällä Somerolla, kertoo Olli. 

Apu murskaukseen löytyi tu-

tulta konemyyjältä Juuso Salo-

selta Konevuokraamo Rentiltä. 

Salonen toimii Rentillä myös 

McCloskey koneiden tuo-

tepäällikkönä. 

– Meillä on ollut jo pitkään 

vuokrakalustossa ja myynnis-

sä McCloskeyn murskat, seu-

lat ja kuljettimet. Pihastamme 

löytyi suoraan Somersoran 

tarpeisiin sopiva McCloskey 

J40v2 tela-alustainen leuka-

murskain, millä on painoa 35 

tonnia ja leveyttä 2,5 m. Kom-

paktin kokonsa puolesta tämä 

murskain on helppo kuljetetta-

ra-ajat ovat joustavia – ko-

neen voi vuokrata päiväksi tai 

vaikka useaksi vuodeksi tar-

peen mukaan. Voit myös ostaa 

vuokraamasi koneen itsellesi 

kesken vuokra-ajan, selostaa 

Salonen.

Vuonna 1985 perustetulla 

kanadalaisella McCloskeylla 

on tehtaat Kanadassa ja Irlan-

nissa ja noin 900 työntekijää. 

Yrityksen omistaa nykyään 

Metso Outotec Oyj.

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

VAAKALAITTEET MAANSIIRTOON, 
KULJETUKSEEN SEKÄ 
JÄTEHUOLTOON

WK-60 SMART / 
WK-60S / WK-60
Vakaushyväksytyt 
mallit edullisesta 

perusvaa’asta aina 
runsaasti lisätoimintoja 

sisältävään malliin.

WK-60XS
Edullinen 

tehopakkaus 
tarpeeseen, jossa 

vakaushyväksyntää 
ei tarvita.

www.fodio.fiwww.fodio.fi

SIIRTYMÄ VIHREÄÄN
J A R M O  S Y VÄ N E N

McCloskey on 
varmatoiminen hydraulisen 

esiohjauksen asiosta.

Somersora murskaa nyt Irlannissa valmistetulla McCloskey J40 leukamurskaimella. 
– Tehokas, ja helposti siirreltävä, toteavat Somersoran Olli Raitanen ja 

Rentin Juuso Salonen.

McCloskey J40 soveltuu hyvin myös purkubetonin 
murskaukseen. Rentille tulevat vuokrakoneet 

on varustettu magneettikuljettimella.
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24.– 30. lokakuuta 2022, Messe München
Messuosasto ulkona: osasto 809–810 ja 812–813
Komponentit: halli A4, osasto 326 • Sekoitusteknologia: halli C1, osasto 425
Kuormaus- ja kaivuulaitteet: halli B5, osasto 439
THINK BIG! Oppisopimuskoulutus Liebherr-yhtiössä: ICM-aula, halli B0, osasto 105

On your site
Olemme jälleen omalla reviirillämme – maailman suurimmilla  
rakennusalan messuilla. Esittelemme uutuuskoneidemme lisäksi  
ennestään tutun Baumaperinteen: tulevaisuuden.

www.liebherr-bauma.com
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Hikoki-kiertue rantautui Mansen Mörinöiden ajaksi Isojoen 
Konehallin pihaan. Esillä oli Hikokin koneita ja työkaluja to-
della runsaasti.

Henri Haapamäki toi Suomen Rakennuskoneen pihaan näy-
tille Rallicross Super Car -luokan Ford Fiestansa. Haapamä-
ki sijoittui tällä kaudella suomenmestaruus pronssille Super 
Car -luokassa.

Taratestille luovutettiin Caterpillar 309 -kaivukone Mansen 
Mörinöillä. Kaupat sovittiin perjantaina ja kone toimitettiin 
vielä saman päivän aikana! Kone oli toinen Cat-kauppa syys-
kuun aikana Taratestin kanssa, aikaisemmin Avesco myi 
908-pyöräkoneen, Kari Uusinoka Avescolta kertoo.

Volvo L25 Electric -mallissa yhdistyvät Volvon hyväksi ha-
vaittu minipyöräkuormaajan alusta ja akkuteho, jotka tarjo-
avat sekä tarvitun suorituskyvyn että paikalliset nollapääs-
töt ja erittäin alhaisen melutason. Käyttöaika koneella on 
yhdellä latauksella maksimissaan 8 tuntia, käyttötarkoituk-
sesta riippuen. 

Benny Sundqvist, Jesse Salomäki, ja Seppo Salomäki Rinta-Jouppi Machinelta esittelivät Air-
man koneita Mansen Mörinöillä. Esillä oli monta erilaista ja -kokoista Airman-kaivukonetta. 
Mansen Mörinöiden tarjonnan kävi katsastamassa myös Juha Rinta-Jouppi.

Cernos Oy esitteli Mansen Mörinöillä eri kokoluokan Cobra-seulakauhoja, joilla saadaan seu-
lottua erikokoista lopputuotetta.

Machineryn toimipisteellä Mansen Mörinöillä oli esillä monipuolisesti kaikkiin työkohteisiin 
sopivat Sany-kaivinkoneet. Sanyt ovat siistejä ja viimeisteltyjä koneita, joiden rakenne on teh-
ty rankkaan työhön. Koneissa on valmiina vahvistukset puomiston kuluvissa kohdissa, mistä 
muilla kaivinkonemerkeillä joutuu usein maksamaan ylimääräistä. Sanyn valikoimasta löytyy 
niin alle kuin ylikin 10 tn kaivinkoneet sekä myös pyöräalustaiset kaivinkoneet.

Honkatradingin pihalla oli ensiesittelyssä Suomessa Hidromek HMK 600MG -tiehöylä. Ko-
neen työpaino on 17400 kg. Moottorina toimii  Mercedes Benzin dieselmoottori, josta 
tehoa irtoaa 172 kW. Moottori täyttää Stage V -päästönormit. Konetta ohjataan rattiohjauk-
sella sekä myös joystick-ohjauksella. Maavara koneella on 525 mm, suurin terän sivukulma 
on 90 astetta ja leikkauskulma 39–85 astetta. 

Wihuri Oy Tekninen Kaupan Sääksjärven toimipiste muutti 
Realparkkiin syyskuun alussa. Realmachineryn kanssa sa-
moihin tiloihin Realparkkiin muuttivat John Deeren, Willen, 
Linden, Mazakin sekä muiden Wihurin Teknisen Kaupan 
edustamien merkkien myynti, huolto, ja varaosamyynti. 

Isojoen konehallin pihaan rantautui Mörinöiden ajaksi IKH 
on the Road -kiertueen esittelyrekka. Esillä oli paljon tuo-
te-esittelyjä ja erikoistarjouksia. Maahantuojan edustajat 
esittelivät muun muassa urakoitsijoille, rakentajille ja maati-
loille ajankohtaisia tuotteita.
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Kansainvälisesti tunnettu Sy-Klone valmistaa esipuhdistus-
järjestelmiä, joilla puhdistetaan moottoriin ja ohjaamoon 
kulkeutuvaa ilmaa pölystä ja muista epäpuhtauksista. Va-
likoima sisältää yksi- ja kaksivaiheiset esipuhdistimet sekä 
laajemmat pölynhallintajärjestelmät.

Suvanto Trucksilla ja Koneyksikön pihalla löytyi katseltavaa, kun esillä olivat erilaiset kuor-
ma-autot, Takeuchi-kaivukoneet, Rammerin vasarat, sekä vaihtokoneita.

Esillä oli Metso-Outotecilta myös Lokotrack LT220GP -te-
la-alustainen murskain-esiseula-yhdistelmä, joka on tyypil-
tään karamurskain. Seulan koko on 1200x1800 mm ja 
painoa yhdistelmällä on 38 500 kg.

Metso-Outotecin tuotteisiin pääsi tutustumaan Mansen 
Mörinöillä Rotatorin pihassa. Esillä oli Lokotrack LT106 
-tela-alustainen murskain, joka on tyypiltään leukamurs-
kain. Murskaimen syöttöaukon koko on 1060x700 mm, 
moottorina toimii Caterpillarin dieselmoottori, josta irtoaa 
tehoa 224 kW.

Finnsiirto Group toi Mörinöille näytille laajan määränä erilai-
sia trukkeja. Finnsiirron valikoimasta löytyvät Hyundai-trukit, 
Avant-kuormaajat, Ausa-nelivetoiset maastotrukit, kurotta-
jat ja dumpperit.

Hitachi ZW310 -pyöräkuormaajaa pääsi ihastelemaan ja 
tutustumaan Mörinöiden ajan Rotatorin pihassa. Koneen 
työpaino on 24140–24590 kg. Kauhan koko on 3,2–4,5 
m3 ja tehoa koneessa on 232 kW. Alhaisen polttoainekulu-
tuksen ansiosta ZW310-pyöräkuormaaja tarjoaa poikkeuk-
sellisen suorituskyvyn tehokkuudesta tinkimättä.

Realmachineryn pihassa löytyi paljon ihasteltavaa ja tutustuttavaa. Esillä oli Doosanin kai-
vinkoneet, Mecalac-kuormaajat, Ammanin maantiivistäjät. Näytteilleasettajia oli Realmach-
ineryn pihassa runsaasti, muun muassa: Dynaset, Lametal, Nokian Raskaat Renkaat, Allu 
Group, Serco, Snowek, Kronos, Kiho ja Steelwrist.

Realmachineryn ja Wihuri Oy Teknisen Kaupan koeajoalueella koeajettavissa olivat: Doosan 
DX140LCRD-7, Doosan DX55R-7 ja Doosan DX235LCRD-7 -telakaivukoneet sekä Bobcat 
E10 -täyssähköinen kaivukone ja Norcar-kuormaaja.

Ville Nurmi Suomen Telakoneelta luovutti Veljekset Vekkuli-
nille Hyundai HX145A LCR lyhytperäisen metsäalustaisen 
telakaivukoneen. Veljekset Veikkulin toimii Kiikkalasta käsin 
ja työskentelevät mätästyksen, moto-harvennuksen ja met-
säojien kaivuun parissa. Konetta vastaanottivat Olli-Pekka ja 
Veli-Mikko Vekkulin.

Teijo Lähdekorpi Volvo CE:ltä luovutti Mansen Mörinöillä Volvo L350H -pyöräkuormaa-
jan Rudukselle. Konetta vastaanottamassa oli Rudukselta Kimmo Leppikangas. Ru-
duksen uusi Volvo L350H suuntaa Nurmijärvelle murskan syöttöön. Ruduksella löytyy 
ennakkoon kaksi L350H-pyöräkuormaajaa. Luovutettu kone on varustettu vipuohjauk-
sella mikä on saanut paljon kehuja kuljettajilta, sekä pitkillä aisoilla mikä parantaa 
ulottuvuutta. Tilaisuuden juonsi Riikka Uusitalo.
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JOKAISEEN TYÖPÄIVÄÄN

NOKIANTYRES.COM/HEAVY

MIELENRAUHAA VUODEN YMPÄRI

Työt on tehtävä kelillä kuin kelillä. Myös 
sillä huonoimmalla. Upottava pelto, kivinen 

maansiirtotyömaa tai talvinen maantie – Nokian 
Renkaat tuntee työsi vaatimukset ja tekee jokaisesta 

päivästä tehokkaamman ja turvallisemman. 
Maailman ensimmäinen traktorin talvirengas Nokian 
Tyres Hakkapeliitta TRI tuo talviurakointiisi pitoa ja 

ohjattavuutta, nastoilla tai ilman.

AUTOMINE® CONCEPT -kaivos-

jumbo on kaksipuominen, täy-

sin autonominen peränporaus-

laite, joka pystyy poraamaan 

ilman operaattoria. Ohjaamo-

ton, akkukäyttöinen poraus-

laite pystyy suunnittelemaan 

ja toteuttamaan koko poraus-

syklin: ajamaan kaivosperään, 

paikoittumaan porausta var-

ten, poraamaan suunnitellut 

reiät ja palaamaan latauspis-

teeseen seuraavaa sykliä var-

ten.

Sandvik esitteli alle kaksi 

vuotta sitten ensimmäisen tu-

levaisuuden visionsa kaivos-

koneesta: täysin autonomisen 

AutoMine® Concept -lastaus-

koneen. AutoMine® Concept 

-kaivosjumbon myötä yhtiö on 

nyt laajentanut visiotaan auto-

nomisesta lastauksesta auto-

nomiseen poraukseen.

”Jatkamme kaivosautomaa-

tion rajojen laajentamista ja 

näytämme mikä voi olla todelli-

suutta jo lähitulevaisuudessa”, 

sanoo Sandvikin automaatiolii-

ketoiminnan johtaja David Hal-

let. ”Valitsimme seuraavaksi 

konseptilaitteeksi kaivosjum-

bon osoittaaksemme, että au-

tonomiset ratkaisut voivat olla 

tehokkaita myös peränajovai-

heessa, jatkuvasti muuttuvas-

sa ympäristössä.”

Maanalainen AutoMine® 

Concept -porauslaite esitel-

tiin ensi kertaa Sandvik Mining 

and Rock Solutions -tapahtu-

massa Tampereella 21.9.2022, 

ja sitä demonstroitiin asiakkail-

le testikaivoksessa. Yhtiön si-

sällä kehitysvaiheessa nimellä 

Amelia tunnettu porauslaite 

sisältää seuraavan sukupolven 

älykästä automaatiota sekä 

reiden tuottaman tiedon pe-

rusteella.

Porauslaite suunnittelee ja 

mukauttaa reittejään jatkuvasti 

muuttuvissakin olosuhteissa ja 

suorittaa turvallisesti koko po-

raussyklin siirtymisineen alus-

ta loppuun. Laitetta voidaan 

koostaan huolimatta käyttää 

tehokkaasti ja ketterästi myös 

ahtaissa tiloissa. Saavuttuaan 

kohteeseen porauslaite op-

timoi porauskaavion korjaa-

malla poraussuunnitelmaa au-

tomaattisesti, jotta pystytään 

poraamaan täysi katko.

”Visionamme on, että akku-

teknologian nopean kehityk-

sen ansiosta tämänkaltaiset 

laitteet pystyisivät lähitulevai-

suudessa poraamaan koko-

naisia katkoja pelkkien akkujen 

varassa. Tällöin porauslaitetta 

ei tarvitsisi kytkeä sähköverk-

koon ja työskentely kaivokses-

sa olisi joustavampaa”, sanoo 

digitalisaation tutkimuspäällik-

kö Jussi Puura Sandvikilta.

Laitteen tekoälyohjattu kruu-

nunvaihtoautomatiikka tunnis-

taa kuluneiden kruunujen vaih-

totarpeen ja hoitaa vaihdon 

automaattisesti. Laitteessa on 

myös pohjarei'ille putkituslaite, 

mikä helpottaa reikien panos-

tamista. Toteutunut porausda-

ta raportoidaan takaisin iSU-

RE®- tai Deswik-järjestelmään 

seuraavan katkon optimointia 

varten. Porakoneen tekoäly-

pohjainen Rock Pulse® -tek-

nologia analysoi reaaliajassa 

kruunun ja kallion välistä kon-

taktia ja auttaa optimoimaan 

porauksen suorituskyvyn.

AutoMine® Concept -po-

rauslaite on yhteensopiva pe-

rinteisen turvaporttijärjestel-

män kanssa, mutta se pystyy 

toimimaan myös eristämät-

tömällä alueella. Laite pyytää 

operaattorilta apua, kun kulu-

tusosia on täydennettävä tai 

akut on ladattava tai jos se on 

epävarma ympäristössä ta-

pahtuneista muutoksista.

muita uusia teknologioita, joi-

ta otetaan käyttöön Sandvikin 

nykyisissä ja tulevissa ratkai-

suissa. Osa ominaisuuksista 

tulee tarjolle erillisinä tuotteina, 

kun taas toisia on mahdollista 

tilata laitteisiin päivityksinä tai 

lisävarusteina.

”Konseptiporauslaitettam-

me ei ole tarkoitus lanseerata 

kaupallisena tuotteena”, tote-

aa Sandvikin maanalaisten po-

rauslaitteiden tuotekehitys- ja 

tuotehallintajohtaja Johannes 

Välivaara. ”Siitä tulee pikem-

minkin kehitysalusta, jolla tes-

taamme ja kehitämme uusia, 

asiakkaiden tärkeiksi nostamia 

teknologioita.”

AutoMine® Concept -po-

rauslaitteessa ei ole lainkaan 

ohjaamoa, jolloin akkupaketil-

le ja vesisäiliölle jää enemmän 

tilaa. Samalla poistuu tarve 

kytkeä laite porauksen ajaksi 

sähkö- ja vesiverkkoon. Po-

rauslaite optimoi poraustehon 

ja sähkön kulutuksen tarpeen 

mukaan, jotta akut kestävät 

mahdollisimman pitkään. 

Laitteelle riittää tieto tunne-

lista ja perästä, jonne sen on 

siirryttävä; loppu hoituu au-

tonomisesti käyttäen kaivos-

suunnitteluohjelmiston dataa. 

iSURE®-ohjelmistolla suunni-

tellaan tunnelilinjat ja -profiilit 

sekä poraus- ja räjäytyskaa-

viot, mikä takaa optimaalisen 

reikien sijainnin sekä räjäy-

tys- ja profiililaadun. Poraus-

laite hyödyntää myös kaivok-

sen 3D-malleja, jotka luodaan 

automaattisesti kartoitustu-

losten perusteella. Kaivoksen 

3D-mallia voidaan myös päi-

vittää ja optimoida reaaliajassa 

laitteen kameroiden ja skanne-

Sandvik Mining and Rock Solutions esitteli Innovation in 
Mining -tapahtumassa Tampereella uuden maanalaisen 
AutoMine® Concept -porauslaitteen, joka on tulevaisuu-
den autonomisen kaivostoiminnan suunnannäyttäjä.

SANDVIK ESITTELEE 
KAIVOSAUTOMAATIOVISIOTAAN 

MAANALAISELLA AUTOMINE® CONCEPT 
-PORAUSLAITTEELLA
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OSTAMME KAIVUKONEITA, KUORMAAJIA JA KUROTTAJIA!
OSTAMMEOSTAMME

KAIVUKONEITA, KUORMAAJIA JA KUROTTAJIA!KAIVUKONEITA, KUORMAAJIA JA KUROTTAJIA!

LAADUKKAAT AIRMAN-MINIKAIVUKONEET
Kun tarvitset luotettavan ja tehokkaan työkaverin, valitse Airman-minikaivukone.
Airman on laadukas pienten maansiirtokoneiden japanilainen ammattilaismerkki.

www.rintajouppimachine.com

MAAHANTUONTI – MYYNTI- VARAOSAT - HUOLTO
Katso lisää: airman.rintajouppi.fi

MYYNTI

Jesse Salomäki puh. 040 528 1189

Esa Niemi puh. 040 711 3993

Seppo Salomäki puh. 050 406 5874

Benny Sundqvist puh. 044 449 4223 

Joonas Koskinen puh. 044 534 2768 

VARAOSAT  JA HUOLTO

Tuomo Nyrhinen puh. 040 756 7727
Valtakunnallinen sopimushuoltoverkosto

AIRMAN AX38U-7

Engcon EC204, Tappi/S40 (Takuu 
24 kk), Pihdit, Mig2 kahvat, DC2 
propo-ohjaus, SKF minilube ras-
vari, Led-työvalot 4 kpl, Majakka,  
Ilmastointi, Automaattinen tyhjä-
käynti, Päävirtakytkin, Tyvitaitto, 
Puskulevy, Kumitelat, Takuu 12 kk 
 KK-erä alk. 766 € +alv 69.500 €

AIRMAN AX19U-7

Paino 1880 kg
Mitattu teho 11.5 kW
Kauhan tilavuus 0.04 ISO
Kaivuusyvyys 2.190 m

AIRMAN AX55U-7

Engcon EC206, Tappi/S40 (Takuu 
24 kk), Pihdit, Mig2 kahvat, DC2 
propo-ohjaus, SKF minilube ras-
vari, Led-työvalot 4 kpl, Majakka, 
Ilmastointi

  KK-erä alk. 1.009 € +alv 76.900 €

AIRMAN AX48U-7

Paino 4960 kg
Mitattu teho 29.1 kW
Kauhan tilavuus 0.11 ISO
Kaivuusyvyys 3.630 m

AIRMAN AX33-7

Steelwrist X04, Tappi/S40, SKF 
rasvari, Luiskakauha, Ilmastointi, 
Automaattinen tyhjäkäynti, 
Päävirtakytkin, Tyvitaitto, Puskule-
vy, Kumitelat, Led-työvalot 4 kpl, 
Majakka, Takuu 12 kk 

 KK-erä alk. 789 € +alv  59.900 €

AIRMAN AX19-7

Paino 1920 kg
Mitattu teho 10.6 kW
Kauhan tilavuus 0.04 ISO
Kaivuusyvyys 2.380 m

AIRMAN AX26U-7

Engcon EC204, Tappi/S40 (Takuu 
24 kk), Pihdit, Mig2 kahvat, DC2 
propo-ohjaus, Led-työvalot 4 kpl, 
Majakka, Lämmin hytti, Päävir-
takytkin, Tyvitaitto, Puskulevy, 
Kumitelat, Takuu 12 kk

 KK-erä alk. 766 € +alv  53.900 €

AIRMAN AX10U-7

Paino 1160 kg
Mitattu teho 9.5 kW
Kauhan tilavuus 0.0022 ISO
Kaivuusyvyys 1.780 m
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Olemme mukana tapahtumassa osoitteessa 
Autokeskuksentie 8 a 2, 33960 Pirkkala. 

Tule tutustumaan Airman-minikaivukoneisiin 
ja muuhun valikoimaamme. 

Maittava ruoka- ja kahvitarjoilu yhdessä Grollsin kanssa. 

Tervetuloa!

KONEKAUPPA, JOSSA ON LAATUA.
www.rintajouppimachine.com

MAAHANTUONTI  /
MYYNTI  /

VARAOSAT  /
HUOLTO  /

LAAJA YLI SADAN KONEEN ISO KONEVARASTO – LISÄLAITTEET JA KAUHAT NOPEALLA TOIMITUKSELLA KAIKKIALLE SUOMEEN!

M
YY

NT
I

Jesse Salomäki p. 040 528 1189 
Esa Niemi p. 040 711 3993
Seppo Salomäki p. 050 406 5874

Benny Sundqvist p. 044 449 4223 
Joonas Koskinen p. 044 534 2768

Tuomo Nyrhinen p. 040 756 7727
Valtakunnallinen sopimushuoltoverkosto

VARAOSAT JA HUOLTO

KK-erä alk. 789€+alv. 199.500€

Volvo L 70 H 2022/UUSI

KK-erä alk. 789€+alv. 132.500€

Hyundai HX 160 W 2018
Engcon, Luiskakauha, Rasvari

KK-erä alk. 789€+alv. 224.500€

Komatsu PC228USLC 2020
Huippu varusteltu

KK-erä alk. 789€+alv. 119.900€

JCB 413 S 2018
Liitin, Rasv., 4.äs hydr., YM

KK-erä alk. 789€+alv. 139.900€

Volvo ECR 235 EL 2019
Upea!

KK-erä alk. 789€+alv. 159.900€

Volvo ECR 235 EL 2019 

KK-erä alk. 789€+alv. 159.900 €

Volvo L 60 H 2018
Liitin, 4.as hyd, Vipuohjaus

KK-erä alk. 789€+alv. 189.900€

Volvo L 70 H 2020 
3.as hyd, Vipuoh., Rasv., YM!

KK-erä alk. 789€+alv. 129.900€

Doosan DX 235 LCR-5 2017 
Engcon, Novatron 3D, 3 Kauh.

KK-erä alk. 789€+alv. 109.500€

Volvo L 120 G 2011
Liitin, 3.as hyd, Kauha, Rasv.

KK-erä alk. 789€+alv. 97.900€

Hitachi ZX 135 US-6 2018
Puskulevy

KK-erä alk. 789€+alv. 167.000€

Hitachi ZX 350 LC-6 2017
Rasvari

KK-erä alk. 789€+alv. 189.900€

Volvo L 60 H 2022/UUSI
Liitin, 3.as hyd, Kauha, Rasv.

KK-erä alk. 789€+alv. 168.500€

Hitachi ZX 225 US LC-5 2017
Pyöritt., 3 Kauhaa, Rasv., YM

KK-erä alk. 789€+alv. 134.900€

Doosan DX 235 LCR-5 2018
Engcon, 3 Kauhaa

KK-erä alk. 789€+alv. 53.500€

Kramer 580 2011
Siipilumik., Hiekoitin, Ilmast.

KK-erä alk. 789€+alv. 127.900 €

Doosan DX 235 LCR 2015
Pyöritt., Novatron 3D, 3 Kauh.

KK-erä alk. 789€+alv. 139.500€

Volvo ECR 145 EL 2020
Engcon, Rasvari, Lämmitin

5687 h

7365 h 2100 h 90 h

3390 h

6254 h

8 h

1801 h

5496 h 1900 h

3533 h4901 h

3685 h

2993 h

1369 h

2960 h
Tulossa!

7 h
Vuokrattavissa

550 h
Vuokrattavissa

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

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

TERVETULOA SMP:N MAAILMAAN!

Annons Fi_A5_2.indd   1Annons Fi_A5_2.indd   1 2020-03-12   10:40:412020-03-12   10:40:41
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Lametalin Stark-aurat ovat saaneet uuden värityksen. U-au-
roista on saatavilla kahta eri mallia: Stark UAR - Relax U 
-aurat jotka soveltuvat 3–10 tonnin koneisiin ja Stark Relax 
U -auran H-mallit soveltuvat yli 10 tonnin koneisiin. 

Rentillä oli paljon tuotteita esillä. Tässä perjantaiaamun sa-
rastaessa kuvassa Case-höylä sekä McCloskey-seula. Mo-
lemmat kiinnostivat kävijöitä suuresti. 

Rentillä oli koeajettavissa uusi Case 210E -sarjan kone. 
Konetta kävi useat kokeilemassa ja palaute oli positiivista, 
Rentiltä kerrotaan. 

Rotatorin valikoimasta löytyy myös Hangcha-trukit ja -mate-
riaalinkäsittelylaitteet. Trukkivalikoima on laaja, valikoimasta 
löytyy: polttomoottoritrukit, sähkötrukit, nelivetoiset maas-
totrukit, lavansiirtovaunut, keräilytrukit.

Hitachi ZX225USRLC-7 -konetta pääsi ihastelemaan Mansen Mörinöiden ajan. Kone on va-
rustettu Movaxin 45 -pontiniskijällä, koneessa on todella paljon ledejä ja valoja, joten konetta 
ei voi olla huomaamatta. Asiakas toimitti metallipontin, jonka myös itse maalasi Hitachin 
väreihin ja laittoi Rotator-teipit.

Talhu Oyn toimipisteellä esillä olivat muun muassa: Husqvarnan maantiivistäjät, uppopum-
put, pohjaveden alennuslaitteet, henkilönostimet ja paljon muuta. Talhulla on oma huolto 
myymilleen laitteille ja koneille.

Juha Leivo, Rentti Oy: "Väkeä on käynyt meidän pisteel-
lämme todella hyvin. Moni on käynyt koeajamassa meidän 
koneita. Kelit myöskin hellivät meitä tällä kertaa!". 

Kobelcoja oli näytillä useaa mallia Mörinöillä. Kuhinaa riitti 
koneiden ympärillä viikonlopun aikana, Kobelcolta kerro-
taan. 

KH-Koneilla oli laaja valikoima koneita jälleen esillä. Kuvas-
sa Wacker Neuson -mallistoa. "Väkeä kävi todella hyvin, 
KH:lta kerrotaan". 

MN-Lifttekin valikoimasta löytyy muunmuassa Manitou hen-
kilönostimet, kurottajat, kuormaajat, Geda hissit, vinssit ja 
roskakuilut sekä paljon muuta. Mansen Mörinöillä esillä oli  
Manitou MRT 2660 Vision+ ympäripyörivä kurottaja jonka 
nostokyky on 6000kg ja nostokorkeus 25,90 metriä.

Ramudden esitteli tuote valikoimaansa Mansen Mörinöillä 
Ramuddenin valikoimasta löytyy: aidat, kävelysillat, raskas-
suojat, ajosillat, ajolevyt suojalevyt, kaiteet, hidasteet, por-
tit, liikenne merkit, roudansulatus laitteet ja paljon muuta.
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Takeuchin eri malleja oli runsaasti esillä Honkatradingin pihalla Mörinöiden ajan esillä olivat 
myös Hidromek tela alustainen ja pyörä alustaiset kaivukoneet, sekä Hidromek tiehöylä.

LännenTractors toi Mansen Mörinöille näytille Lundberg ja Lännen monitoimikoneet, koneet 
voidaan varustella monilla eillaisilla työ- ja lisälaitteilla

Konesillan pihassa koeajettavissa olivat Kubotan U36-4, 
U56-5, U27-4.kkx019-4 kaivukoneet ja Kubotan RO90 
kuormaaja.

EWR130E on toimialan johtava kompaktin kokoinen pyöräalustainen kaivukone, joka tuottaa erinomaisen suorituskyvyn. Oh-
jaamo on sama kuin suuremmissa pyöräalustaisissa kaivukoneissa ja se tarjoaa kaiken mukavuuden ja näkyvyyden jota Vol-
volta odotatkin. Työskenteletpä sitten ahtaissa kaupunkitiloissa, infrastruktuuriprojektien parissa, maisemoinnissa tai mo-
nissa muissa töissä, monikäyttöinen 12-14-tonninen kone asettaa uudet standardit ketteryyden ja suorituskyvyn suhteen.

Realmachineryn pihalla pääsi tutustumaan Doosan DX 
190W-7 -sarjalaiseen pyöräalustaiseen kaivukoneeseen. 
Koneen työpaino on 19900 kg, moottorina toimii Doosanin 
DL06 Stage V -moottori, joka tuottaa 129 kW:tin tehon. 
Koneen ajonopeus on 35 km/h maksimi vetovoima koneella 
on 103 KN. 

EC350E, todellinen 35-tonninen kone, on Volvolle uuden 
kokoluokan kaivukone ja täydellinen kumppani yleisiin raken-
nustöihin. Koneessa on viimeistä huutoa olevat insinööri-
työn saavutukset, muun muassa Volvon D8M-moottori, 
sähköhydraulinen ohjausjärjestelmä, muokattavat asetuk-
set, heilahtelunvaimennustekniikka ja Dig Assist, ja se on 
suunniteltu tarjoamaan erinomainen mukavuus, turvalli-
suus, monipuolisuus, tehokkuus ja tuottavuus.

Realmachineryn pihalla esillä oli Mansen Mörinöillä Doosan 
DX300LC-7 Demolition -kaivukone. Kone on varustettu pur-
kutöihin, ohjaamo ja tuulilasi on suojattu sekä koneeseen on 
asennettu sivutörmäyssuojat. Varusteet: Demerec DRP30 
-pulveroitsija pyörityksellä, Demerac DRG28 -purkukoura, 
Steelwrist SQ80 -hydraulinen pikaliitin. Koneeseen on saa-
tavilla myös iskuvasara ja kallistuva luiskakauha SQ80-liitti-
mellä.

Machinery vietti mörinöitä uudella toimipisteellään Pirkka-
lassa Ruutakorventie 2:dessa.

Asfalttikallion toimipisteellä pääsi tutustumaan asfaltin le-
vittämiseen ja kokeilemaan myös itse asfaltin levittämistä, 
näytillä oli myös paljon Asfalttikallion kalustoa.

Wihuri Teknisen Kaupan Lempäälän toimipisteeltä löytyy 
apua joka lähtöön, kun saman katon alta löytyy myynti, huol-
to ja varaosat.
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KUUDESSA ERI PISTEESSÄ Turun 

alueella toimivan instituutin 

tarjoamat lähes 30 koulutus-

alaa sisältävät mm. rakennus-, 

maanmittaus-, ajoneuvo- ja 

konealan linjat. 

Turun oppilaitos tarjoaa kou-

lutuksen sisällä mahdollisuu-

den suorittaa myös henkilö-, 

kuorma-auto- tai yhdistelmä-

kortin. Syksyn alkaessa maa-

rakennuksen oppilaat olivat 

pääosin työssäoppimis- tai 

oppisopimuskoulutuksessa. 

Vuodessa valmistuu maara-

kennuspuolelta viitisentoista 

opiskelijaa. Opiskeluaika on 

tissa muualla tehtyjen opetus-

vuosien jälkeen.

Volvo ECR25 Electric

Kone toimii 20 kWh:n akul-

la noin kolme työtuntia. Työ-

aikaa lisää sähköisen kaivurin 

erityinen ominaisuus, jossa 

energiankulutus lakkaa samal-

la hetkellä kuin koneen liike 

loppuu. Kone pysähtyy myös, 

kun kuljettaja irrottaa kätensä 

sauvoista. Käyntiinlähtö tämän 

jälkeen tapahtuu painamalla 

uudelleen ohjaussauvan käyn-

nistysnappia. Toiminto lisää 

käytön turvallisuutta työmaal-

logisuutta. Hyvällä sopimuk-

sella saimme hankittua kaksi 

konetta samalla kertaa. Tällä 

tavalla viemme myös maara-

kennusalan luottamusta säh-

kökäyttöisiin eteenpäin op-

pilaita kouluttamalla. Monilla 

taajamatyömailla sähkökoneet 

ovat jo hyvin käyttökelpoinen 

ratkaisu, toteaa oppilaitoksen 

maarakennuksen lehtori Ahti 

Kaskela.

Kaskelalla on itsellään mo-

nipuolinen kokemus erilaisista 

maarakennusalan projekteis-

ta. Hän on toiminut nyt viitisen 

vuotta Turun ammatti-instituu-

hyvä asia, kun saadaan pai-

kallispäästöt kuriin ja saadaan 

polttoaineita säästettyä. Tämä 

meidän hankkimamme ko-

neen akkukapasiteetti on suh-

teellisen pieni, koska kone on 

0-peräinen ahtaisiin kaupun-

kiolosuhteisiin. Pitkäperäiseen 

saataisiin helposti täyden työ-

päivän tunnit, mutta ahtaisiin 

paikkoihin ei sitten helposti 

päästäisi. Kuitenkin tällä ko-

neella voi tehdä aamupäivän 

töitä, ladata se ruokatunnilla 

uudelleen ja jatkaa päivää ilta-

päivällä. Kun kone ei esimer-

kiksi infratyömaalla käy koko 

2,5 - 3 vuotta. Haku on jatku-

vaa. Syksyllä alkaa vielä kaksi 

kurssia. Valittavana on myös 

useita erikoistumisia, kuten 

asfaltointi, piharakentaminen, 

huolto, jne.

Vihreä linjaus

Turun kaupunki panostaa 

ekologisuuteen. Siksi TAI-op-

pilaitoksella on käytössään 

paitsi sähkökaivurit, myös säh-

kökäyttöisiä henkilö- ja paket-

tiautoja. Niillä ajetaan mm. har-

joituspaikkojen välejä.

– Meillä mietitään kone-

hankinnoissa aina ensin eko-

la. Koneen käytännön työteho 

ei havaittavasti eroa dieselmal-

lista. 

Latausasema työmaalla

Työaikaa työmaalla voi jatkaa 

siirrettävällä akkutoimisella la-

tausasemalla. Sen avulla ak-

ku saadaan ladattua 0 – 80 % 

noin 50:ssä minuutissa. Ko-

neen oma sisäinen laturi hoi-

taa 16 A:n verkkovirrasta akun 

täyteen viidessä tunnissa. Ko-

neessa on mukana monipuoli-

nen pistokepaketti eri olosuh-

teisiin.

– Nämä sähkökoneet ovat 

TURUN AMMATTI-INSTITUUTILLE 
KAKSI VOLVON ECR25 ELECTRIC SÄHKÖKAIVURIA

VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ KELTAISELLA KONEELLA

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

Volvo ECR25 ladattavana työmaa-akusta. Ohjaa-

mon napista alkava lataus toimii vain, kun kone-

huoneen takaluukku on kiinni. Turvallisuus ensin.

Toinen kahdesta Volvon ECR 25:sta Turun ammatti-instituutin harjoituskentällä. Koneen 
bruttoteho on 18kW ja sillä tehdään töitä kolmisen tuntia. Työmaalle siirrettävä akkupa-
ketti lataa koneen reilun ruokatauon aikana.

Maarakennuskoneen kuljettajaksi kouluttautuva Nestori Nurmi on ajanut erilaisia kaivu-
koneita, mutta sähkökoneen työkäytössä hän ei näe mitään eroa perinteiseen poltto-
moottoriin. Sähkö on mieluisampi vaihtoehto.
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Maximaalista 
suorituskykyä
Uutuustuotteita Maxamilta

vianor.fi

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

• Lamelloitu aggressiivinen  
palakuvio ja kivenpoistajat

• Ympärivuotiseen käyttöön
• Hyvin puhdistuva kuvio
• All-steel-radial: äärimmäistä  

pistonkestävyyttä

• Paripyörä kaivinkoneisiin  
(ei vaadi kivisuojaa)

• All-steel-radial: äärimmäistä  
kestävyyttä, vakautta ja  
ajomukavuutta

• Hyvä puhdistuvuus
• Saatavana vanteellisena 

pakettina

Maxam MS918R Maxam MS910R
265/70R16.5 (10–16.5) 
305/70R16.5 (12–16.5)

315/80R22.5

aikaa, työtunteja voi yhdestä 

latauksesta jäädä myös iltapäi-

vän puolelle, kertoo Ahti Kas-

kela.

Oikeilla infratyömailla 
harjoittelemassa

Turun kaupunki myy tontteja 

kahdella alueella, joiden infra 

tehdään oppilaitoksen voimin 

valmiiksi. Pohjakaivuusta läh-

tien kaikki tehdään anturoita 

myöden pihasuunnitelmaan 

saakka valmiiksi. Talopuoli te-

kee sähköt ja lvi:n. 3D-mal-

linnuksen pohjalta tehdään 

kaikki kaivuu- ja täyttötyöt. 

Raskaampaa kaivu- ja pyörä-

kuormaaja- sekä kuorma-au-

tokalustoa on oppilaitoksella 

riittävästi kaikkiin projekteihin.

Opiskelijaksi  
maarakennusalalle?

Turun ammatti-instituutissa 

voit suorittaa ammatti- tai eri-

koisammattitutkinnon. Kou-

lutukseen on jatkuva haku ja 

kursseja aloitetaan, kun opis-

kelijoita on riittävästi. 

Turun ammatti-instituutin 

Ohjaus- ja hakupalvelusta saat 

henkilökohtaista ohjausta, kun 

pohdit:

– perus- ammatti- ja 

 erikoisammattitutkintoa

– sinulle soveltuvaa 

 ammatillista koulutusta ja

 tai tutkintoa

– eri koulutusvaihtoehtoja ja

 koulutukseen hakemista

– toimeentuloa opintojen

 aikana ja muita edellytyksiä

 opiskeluun

– ammatti- ja erikoisammatti-

 tutkintokoulutukset sekä

 niiden osat ovat työttömille 

 ja työttömyysuhan alaisille

 maksuttomia, kun opinnot

 alkavat vuoden 2022 

 aikana.

– Oppilaitokselle on tullut omana aikanani vajaassa viidessä vuodessa seitsemän uutta 
konetta. Kaikissa isommissa koneissa on 3D-laitteet ja myös kaikkia 3D-merkkejä. Näin 
oppilaat saavat tuntuman uusimpaan konetekniikkaan, kertoo lehtori Ahti Kaskela.

Ota yhteys Turkuun: www.turkuai.fi
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Komea rivi Kramereita KH-Koneilla. Kramer-koneiden luona kävi kuhina talven lähestyessä, 
KH-Koneilta kerrotaan. 

Teemu Raitis Avescolta kertoo tämän vuoden olleen myyn-
nillisesti hyvä. "Tässä kuvassa meidän uutuus 315 Cater-
pillar. Uskomme, että tällä koneella on suuri kysyntä, Raitis 
kertoo".

Ramirentillä runsaasti Hamm-jyriä. Hamm on toiminut to-
della hyvin ja olemme erittäin tyytyväisiä Hammin tuotteisiin 
kertoo Toni Kytöviita Ramirentilta. Kuvassa myös Hammin 
myyntipäällikkö Eugen Richert ja Petri Roininen.

RST-Steelillä riitti kuhinaa Mansen Mörinöillä. Kuvassa 
olevat Markus Michelsson Lazerilta sekä Tommi Luukinen 
RST:ltä kehuivat valorauta- ja lisävalokaupan käyvän hyvin. 
Syksy on meille perinteistä sesonkiaikaa, herrat kertoivat.

Kari Uusinoka oli yhtä hymyä Mansen Mörinöillä. "Kysyntä 
on ollut vilkasta meidän koneilllemme. Useampia tarjouksia 
saimme ja tulipahan suoraa kauppaakin!”, Uusinoka kertoo 
uuden Caterpillan rinnalla. 

Paikalla Mörinöillä oli myös Cat Woman Helena Riihitupa. 
"Väkeä Avescon pisteellä on käynyt todella hyvin ja keli on 
suosinut! Helena kertoi suuren hymyn kera.

KH-Koneilla riitti väkeä runsaasti. Kuvassa Koneurakointi 
Veljekset Luoman isä ja poika tutustumassa Ljungbyn pyö-
räkuormaajaan. Konetta esittelivät KH-Koneilta Jukka Heis-
kala ja Petri Haverinen.

Avescolla oli koeajettavana useita koneita Mörinöillä. Kuvas-
sa 325 kaivukone. "Välillä on ollut jonoakin meidän konei-
siin. Moni on halunnut käydä koeajamassa meidän koneita 
viikonlopun aikana, Matti Laaksonen Avescolta kertoo": 

Avescolla oli esillä suuri määrä uusia sekä käytettyjä Ca-
terpillar-kaivinkoneita. Kuhinaa riitti kaikkien ympärillä, 
Avescolta kerrotaan.

Pyöräkuormaajia kokojärjestyksessä. Kuvan suurin pyörä-
kuormaaja  Cat 988K XE luovutettiin Mörinöillä. Kone mat-
kasi Veljekset Koljoselle murskahommiin.

Uusi 245XR rakennettiin pitkäperäisen 220X-koneen kehitystyön jatkona säilyttäen 
loistava tuottavuus pienemmällä kääntösäteellä. Koneen rakentamiseen tarvittiin neljä 
vuotta hydrauli-, elektroniikka- ja sähköjärjestelmien kehitystyötä sekä tuhansia tunteja 
kestävyystestejä ääriolosuhteissa.
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Rentillä oli esillä myös pienempää Case-mallistoa. "Kyselyitä 
tuli runsaasti myös meidän pienemmästä mallistosta, Ren-
tiltä kerrotaan".

Matekon pihalla pääsi tutustumaan JCB 525-60E täyssäh-
köiseen kurottajaan. Koneen nostokorkeus on 6 metriä ja 
nostokykyä löytyy 2500 kg.

Pasi Gerpe aloitti Suomen Rakennuskoneen myyn-
tijohtajana syyskuun alussa. Aikaisemmin Gerpe on 
toiminut Renault Truck Suomen palveluksessa. "Odo-
tan innolla uusia tehtäviäni uuden tehtävän parissa. 
Meillä Rakennuskoneella on mahtava työporukka! 
Pasi Gerpe kertoo.

Wacker Neusonin 
mallistoa oli todella 
laajasti esillä.

Kaivinkoneiden telaosia on saatavilla jokai-
seen kokoluokkaan nopealla toimituksella, 
Markus kertoi JH-Centeriltä.

Markus Viitanen JH-Centeriltä kertoi, että 
Mansen Mörinöillä oli vilkasta kaupankäyn-
tiä. Lumityölaitteita on vielä talveksi hyvin 
saatavilla, Markus kertoi.

Timo Kukko SKF:ltä oli esittelemässä SKF:n 
tuotteita Mansen Mörinöillä. SKF oli aktii-
visesti mukana Mansen Mörinöillä markki-
noimassa voitelujärjestelmiä ja niihin liittyviä 
kunnossapitotuotteita. 

Merlon kurottajia pääsi ihastelemaan Man-
sen Mörinöillä Rotatorin pihassa. Esillä oli 
Merlo P120.10 MH, jonka nostokyky on 12 
tonnia ja maksimi nostokorkeus on 9.8 met-
riä. Moottorin teho on 129 kW.

Hitachin ZX225USRLC-7 nousuohjaamolla varustet-
tuun kaivukoneeseen pääsi tutustumaan Mörinöillä 
Rotatorin pihassa. Ohjaamo nousee pystysuunnassa 
2300 mm ja vaakasuunnassa maksimissaan 700 
mm. Koneeseen on laitettu oma erillinen hydrauli-
järjestelmä hytin nostoon. Kaivuuvarsi on 3,5 metriä 
pitkä, joten ulottuvuus on hyvä. Kaivuu varressa on 
lisäkamera omalla näytöllä, sivulasit ovat koneessa 
tummennettu, lisäksi OPG-suojat etulasissa ja katol-
la. Valaistuksesta huolehtii led-valobaari ja työvalot. 
Kone on varustettu Steelwrist QCSQ70 FPL -auto-
maattipikakiinnityksellä ja luiskakauhalla.

Konevuokraamo Rentin pihalla pääsi tutustumaan uuteen Case CX 250 E -sarjalaiseen 
telakaivukoneeseen. Painoa koneella löytyy 25,7 tonnia ja tehoa moottorista irtoaa 
140 kW. Moottori täyttää nykyiset Stage V -päästönormit. Melutaso ohjaamon sisällä 
on 67 desibeliä ja koneen ulkopuolella 102 desibeliä. Koneen vetokyky on 201 KN.

Isompaa Komatsu 500 -pyöräkuormaajaa moni ihaili Suomen Rakennuskoneen toimipisteel-
lä. "Kysyntää on ollut tämän kokoluokan pyöräkoneille,” Suomen Rakennuskoneelta kerro-
taan".
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rototilt.com

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 

Toistaiseksi suurin uutuutemme…

UUTUUS!

Suomen Osakesäästäjien, Pörs-

sisäätiön ja T-Median yhteis-

työssä toteuttaman tutkimuk-

sen mukaan vuoden 2022 

hyvämaineisimmat pörssiyh-

tiöt ovat Kone, Ponsse ja Vai-

sala. Tutkimuksessa selvitettiin 

yhteensä 81 pörssiyhtiön mai-

netta suomalaisten yksityissi-

joittajien keskuudessa.

Pörssiyhtiöiden mainetta tut-

kittiin touko-kesäkuussa 2022, 

ja tutkimukseen vastasi yh-

teensä 16 847 suomalais-

ta yksityissijoittajaa. Luotta-

mus&Maine-tutkimusmallissa 

jokaiselle yhtiölle lasketaan 

maineluku asteikolla 1–5. Kol-

men kärkeen sijoittuneista 

pörssiyhtiöistä Koneen mai-

neluku oli 4.13, Ponssen 4.09 

ja Vaisalan 4.04. Kaikkien mi-

talisijoille yltäneiden yhtiöiden 

mainearvosana on erinomai-

nen.

Vastuullisuudella ja hyvällä 

johtamisella on vaikutus sijoi-

tuspäätöksiin

Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että maineen parhaimpina 

osa-alueina pidetään pörssi-

yhtiöiden tuotteita ja palvelui-

ta, taloutta sekä johtamista. 

Lisäksi vastuullisuudella todet-

tiin olevan voimakas merkitys 

sijoituspäätöksissä. Maine mi-

tattiin Luottamus&Maine-tut-

kimusmallilla, jossa sitä arvi-

oidaan yhteensä kahdeksan 

eri osa-alueen avulla: hallinto, 

talous, johtaminen, innovatiivi-

suus, vuorovaikutus, tuotteet & 

palvelut, työpaikka ja vastuul-

lisuus. 

Kun kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden pörssiyhtiöiden 

mainetta tarkastellaan koko-

naisuutena, niin yhtiöiden mai-

neen voidaan todeta olevan 

keskimäärin hyvällä tasolla, 

mutta laskeneen kuitenkin ko-

konaisuutena edellisvuodesta.

PONSSE ON YKSI 
SUOMEN HYVÄMAINEISIMMISTA 

PÖRSSIYHTIÖISTÄ

KONSEPTIPORAUSLAITE ON mo-

nipuolinen teknologia-alusta, 

jonka avulla havainnollistetaan 

edistyksellisimpiä ja vastuulli-

sia teknologioita, jotka ovat jo 

käytössä tai tulossa pian käyt-

töön. Uutuusarvo liittyy näiden 

teknologisten etujen siirtä-

miseen ensimmäistä kertaa 

maanpäälliseen poraukseen, 

mutta ne ovat jo koeteltuja 

maanalaisissa porauslaitteissa 

ja lastauskoneissa. Konsep-

tiporauslaitteessa ratkaisuja 

pääsee tarkastelemaan konk-

reettisesti yhdessä ja samas-

sa koneessa, mikä luo hyvän 

pohjan keskusteluille asiak-

pysty vastaamaan vaatimuk-

siin, ne voivat jäädä projektien 

ulkopuolelle, etenkin julkisissa 

kilpailutuksissa. Konseptipo-

rauslaitteellaan Sandvik haluaa 

näyttää tulevaisuuden suuntaa 

ja esitellä tehokkaita, vastuul-

lisia ratkaisuja näihin haastei-

siin. Porauslaitteessa esitel-

täviä teknologioita ovat muun 

muassa sähköistetty voiman-

siirto ja useat päästöjen vähen-

sa ja perustusten poraukses-

sa. Konseptilaitteeseen poh-

jautuvat tuotekehitysprojektit 

voidaan kuitenkin tarvittaessa 

laajentaa myös isompiin po-

rauslaitteisiin. Konseptilaitet-

ta voidaan käyttää suoralla 

sähköllä ja akkupaketilla sekä 

hybriditilassa, jossa sähköä 

tuottaa pieni dieselgeneraat-

tori. Kaikkia näitä ratkaisuja 

voidaan testata konseptilait-

tämisteknologiat. Ratkaisujen 

perimmäisenä tavoitteena on 

parantaa energiatehokkuutta 

ja vähentää melu-, hiukkas- ja 

hiilidioksidipäästöjä.

Konseptilaitteen alustaksi 

valittiin kompakti, maanpääl-

linen CommandoTM DC300Ri 

-porauslaite, koska se on suo-

sittu valinta kaupunkialueiden 

työmailla esimerkiksi teiden 

ja rautateiden rakentamises-

teella asiakkaan tarpeiden mu-

kaisesti. Laitteen porakone on 

varustettu tehokkaalla melu-

suojauksella.

”Voisimme tehdä itsenäi-

sesti päätöksen, toimiiko lai-

te suorasähköllä vai onko se 

pelkästään akkukäyttöinen, 

mutta haluamme tehdä valin-

nan yhteistyössä asiakkaidem-

me kanssa”, toteaa Sandvikin 

Surface Drilling -divisioonan 

tuotekehitysjohtaja Lauri Lai-

hanen. ”Haluamme käydä sen 

vuoropuhelun, että me var-

masti vastaamme asiakkaiden 

tarpeisiin ja taklaamme oikeita 

ongelmia. Tämä on asiakas-

lähtöinen, ei teknologialäh-

töinen prosessi. Teknologia 

on meille vain tapa täyttää 

asiakastarpeita. Konseptipo-

rauslaitteessa me pystymme 

teknologian avulla ohjaamaan 

asiakkaidemme toimintaa koh-

ti nollapäästöisyyttä, mikä on 

tietysti osa isompaa tarinaa ja 

yhtenäinen Sandvikin vastuul-

lisuustavoitteiden kanssa.”

Sandvikin kunnianhimoi-

sena vastuullisuustavoittee-

na on muun muassa puolittaa 

yhtiön hiilijalanjälki vuoteen 

2030 mennessä. Konseptilai-

te tukee siirtymää vahvemmin 

kiertotalouteen pohjautuviin 

toimintamalleihin, parempaan 

energiatehokkuuteen ja lisäksi 

koko alan hiilineutraaliuteen. 

Keskustelu vastuullisen maan-

päällisen porauksen tulevai-

suudesta on käynnissä.

kaan todellisista tarpeista sekä 

mahdollisuuksista vastata nii-

hin huomispäivän tuotteiden 

teknologiaratkaisuilla.

Urakoitsijoille ja infraraken-

tajille asetetaan yhä tarkem-

pia, usein määrällisiä vastuul-

lisuustavoitteita, jotka liittyvät 

esimerkiksi sähköiseen voi-

mansiirtoon, energiatehok-

kuuteen ja päästö- tai melu-

rajoituksiin. Jos toimijat eivät 

SANDVIK ESITTELEE SÄHKÖKÄYTTÖISEN KONSEPTILAITTEEN 
MAANPÄÄLLISEEN PORAUKSEEN

Sandvik Mining 
and Rock Solutions 

esittelee 
sähkökäyttöisen 

konseptiporauslaitteen 
maanpäälliseen 

poraukseen. 
Uudessa 

konseptilaitteessa 
yhdistyy tulevaisuuden 

porauslaitteiden 
edistyksellisiä 

teknologioita, jotka 
tukevat avolouhinnan 

vastuullisuutta ja 
energiatehokkuutta 

erityisesti urbaaneissa 
ympäristöissä. 
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Kaivurit 1–8 tn Kuormaajat 1–6 tn
KUBOTA R090

ALK. 56.900 € +alv.

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

TERVETULOA KAUPANTEKOON! VAIHTO & RAHOITUSMEILLÄ 
LAAJA VALIKOIMA 

KUBOTA KUORMAAJIA 
VARASTOSSA! 

OTA 
YHTEYTTÄ!

Liebherr R920KLC -19 128.000 € 
1570h, todella siisti, 700mm telat

Hitachi EX120-3 -95 24.900 €
10150h, 600mm telat, pikaliitin 
NTP10 mek., kallist.luiskak.

JCB Fastrack 2155 -10 72.900 €
4100h, 4m aura, hiekotin, uudet 
renkaat, erikoisteippaus

Kubota U20-3 -18 28.900 € 
255h, kallist-pikaliitin, hydr.lev.
alavaunu, kumitelat

Volvo L30B -06 31.900 €
6930h, hydr.pikaliitin, uusi lumi-
kauha, hyttiwebasto

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

PIRKKALA

Samsung SE130LCM-3 -99 24.900 €
15600h, 900mm telat, tukisukset, 
pikaliitin NTP10

Giant D337T HD -17 34.900 € 
1500h, piikit, tasauskauha, siipi-
lumikauha, nostoteho 1650kg

Volvo EC300EL HDHW  -16 95.900 € 
13150h, CeDe groupin alusta, 
huippuvarusteet

Terex TW110 -16 81.900 €
5450h, engcon + pihdit, pikak., 
35km/h, peräkärry

TUUSULA

Volvo L90G -14 92.900 €
14300h, pikak.Volvo BM, BSS, 
rasvari

PIRKKALA

Volvo L180H -16 139.000 €
12900h, rasvari, lämmitin, vaaka, 
maakauha

TUUSULA

Kobelco SK140SRLC-3 -15 59.000 €
7150h, 700mm telat, ilmastointi

Wille 645 -88 14.900 €
19800h, kauha

TUUSULA

Volvo EC300EL -19 Tulossa
3320h, engcon + pihdit, Scanlaser 2D

PIRKKALA TUUSULATUUSULA

TUUSULA

KAIKKI HINNAT +ALV 24%

H U O L L E T U T   M A A N S I I R TO K O N E E T   •   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 LTA . F I   •   W W W. K U B O TA C E N T E R . F I

KÄRSÄMÄKI Ville Kyllönen p. 0400 417 423
 Antti Korkatti p. 040 357 1540
 Antti Ruha p. 040 189 7118
PIRKKALA Mikko Vinkki p. 050 336 2477
 Juha-Matti Herttua p. 0400 986 333
 Jesse Kuhlman p. 0400 820 409
TUUSULA Kristian Lylykorpi p. 0400 782 262 
JÄLLEENMYYNTI / IISALMI 
 Reijo Rönkä p. 040 514 0776

KONESILTA OY • KUBOTA CENTER
Huoltotie 5, 86710 Kärsämäki

Autokeskuksentie 10, 33960 Pirkkala

Mukulakuja 3, 04300 Tuusula

myynti@konesilta.fi

Lundberg 6200LSE -10 35.900 €
Pikakiinnike eteen hydr. Trima, 
talvirenkaat, lisähydr. eteen.taakse

JCB 412S -03 43.900 € 
13500h, hyvät renkaat, hydr.pika-
kiinnike, u-aura

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

TUUSULA TUUSULA

Doosan DX80R -08 43.900 € 
7930h, engcon, 3 kauhaa ja lavetti

Hitachi ZX135US-6 -18 123.900 €
4060h, engcon (uusi), kamerat, 
rasvari

PULA
VAIHTOKONEISTA!

Ostamme alle 10 vuotta 
vanhoja koneita - tarjoa!

EDULLISET 
KONEIDEN KULJETUKSET 

YMPÄRI SUOMEN – 
KYSY TARJOUSTA 0400 382 888

KATSO KOKO VALIKOIMAMME 
WWW.KONESILTA.FI

NOPEALLA TOIMITUKSELLA KONEITA VARASTOSTAMME!

NYT KAUTTAMME VARAOSAT 
YLEISIMPIIN MERKKEIHIN 

ASKO ANDERSSON 040 830 7704

Kubota KX080-4 -15 67.900 €
2670h, Steelwrsit + pihdit, 3 kauh.

TUUSULA

Lännen 8600K -17  169.000€
3700h, pikak.hydr., Rototilt+pihdit, 
2 kauhaa

TUUSULA

Kubota R085 -20 52.900 €
Rasvari, ilmastointi, pikak. Volvo 
L30, 1-omistajalta

TUUSULA

Kubota U48-4 -18 39.900 € 
2380h, kumitelat, lisähydr, tyvi-
taitto

UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!UUDET JA KÄYTETYT TYÖKONEET URAKKAAN KUIN URAKKAAN!
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TÄLLÄ HETKELLÄ  550 kaivosau-

toa on varustettu automaatti 

ajolla ja ne ovat jakaantuneet 

kolmelle mantereelle. Yhdek-

sän viime vuoden aikana Com-

mand järjestelmällä toimivat 

autot ovat liikkuneet maan ja 

siin Cat 798AC sähkövetoisiin 

kiviautoihin. Hankinnassa on 

panostettu autonomiseen oh-

jaukseen ja hiilivetypäästöjen 

pienentämiseen. Tehty sopi-

mus auttaa Escondidan kai-

vosta eteenpäin kohti täydelli-

Marsin välisen matkan verran 

kilometrejä ilman ainuttakaan 

onnettomuutta.

“Ensimmäiset autonomous 

fleetit toimitettiin vuonna 2013 

Länsi- Australiaan  FMG So-

lomonille BHP Jimblebarille. 

Tästä hetkestä alkaen auto-

nomiset autot ovat kulkeneet 

ilman kuljettajia turvallisesti 

lähes 200 miljoonaa kilomet-

riä. Määrä on kaksinkertainen 

verrattuna minkään henkilö-

autovalmistajan autonomisiin 

ajomääriin,” kertoo Denise 

Johnson, Caterpillar kaivos-

koneosaston johtaja. ”Kahden 

viime vuoden aikana auto-

maattiohjauksella varustettu-

jen autojen määrä on kasvanut 

40 %. Uskomme että auto-

maatio on yksi asia, joka tarvi-

taan kun lähestytään vastuulli-

sempaa kaivostoimintaa.”

Varatoimitusjohtaja Marc 

Cameron Caterpillarilta lisää: 

” BHP on vaihtamassa vanhaa 

fleettiään Escondidassa uu-

KAIVOSTEOLLISUUS KEHITTI 
ITSEOHJAUTUVAT KULJETUKSET ALLE 10 VUODESSA

Autonomiset kuljetukset kasvavat kaivosteollisuudessa 
kiihtyvää tahtia.  Kuljetukset kasvoivat vain yhdeksässä 
kuukaudessa 4 miljardista tonnista 5 miljardiin tonniin kivi-
autoilla, joita ohjaa Caterpillarin MineStar Command.  Catin 
autonomiset autot rikkovat ennätyksiä myös vuonna 2022, 
konaiskuljetusmäärä tulee ylittämään 1,4 miljardia tonnia.

Together Stronger

HMK 150 WR - 17,9 tn  |  Erinomainen hallittavuus  |  Hieno viimeistely HMK 390 LCHD-5 - 42,1 tn

HONKAJOKI  Antti Forma 050 545 5196  |  Jani Mäntylä 050 379 9998  |  
Reijo Ylipaasto 050 1617  |  Tomi Ylipaasto 050 379 9995

TAMPERE  Tuomo Tuukkanen 040 531 0900  |  Juha Koistinen 044 342 2814
PÄÄKAUPUNKISEUTU  Ville Halström 0400 646 571  |  Viljo Takala 045 858 6000  |  Jouko Pihlaja 044 282 8733

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

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC
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PÄÄKAUPUNKISEUTU: Jouko Pihlaja 044 282 8733, Jani Mäntylä 050 379 9998

Seuraa meitä myös:

Kokemus luo varmuutta

HMK 102 SHMK 62 SS HMK 140 W

HMK 200 W HMK 140 LC HMK 300 LC

HMK 200 W MH HMK 220 LCLR

HMK 370 LCLR

HMK 140 W

Heti toimitukseen. Kysy!

HMK 220 LC

UUTUUS

HIDROMEK-KAIVUKONEET 15–52 tn.

Yli 550 kiviautoa kulkee MineStar Command -ohjelmiston 
ohjaamana. Kuvassa kaivoksen valvontakeskus.

Catin autonomous kiviautot kuljettavat vuonna 2022 
yli 1,57 miljardia tonnia kiveä.
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Avant 600 
-sarjan 

uutuudet

WWW.AVANT.FI

Avant-kuormaajat ja -työlaitteet
Avant Tecno Oy
Puh. (03) 347 8845        myynti@avanttecno.com
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi

Kun vaadit kompaktilta kuormaajalta 
raakaa voimaa, valintasi on uusi  

Avant 645i tai 650i.

44 hv -tehoiset uutuusmallit 
ovat teholuokassaan maailman 

kompakteimmat hiukkassuodattimella 
varustetut kuormaajat, jotka täyttävät 

Stage V -päästömääräykset.

M A A I L M A N  M O N I P U O L I S I N  K U O R M A A J A 

Talvityövälineet

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

aweko
www.aweko.fi

0500 202 229

• Trukkihaarukat 

• Jatkohaarukat

• Lavanostimet 

• Nostopuomit

• Rautakanget

SUOMALAISET NOSTOLAITTEET
Laatua jo vuodesta 1927

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

02-486 2186
KYRÖN TAKOMO, HELIN OY

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

Konemarkkinat
HANKINTAVINKIT 4 –

AINEISTOPÄIVÄ KESKIVIIKKO 28.3.

www.hankintavinkit.fi

Lähetä aineistosi: toimitus@hankintavinkit.fi

Jämsä 30.8.-1.9.
  8

www.finnmetko.fi

HYDRAULIIKAN VOIMALLA
GENERAATTORIT
SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT
HITSAUSGENERAATTORIT
MAGNEETTIGENERAATTORIT
KOMPRESSORIT
PAINEENKOHOTTIMET
VOIMANULOSOTTO
ASENNUSVENTTIILIT

KORKEAPAINEPESURIT
KADUNPESULAITTEET
PUTKENPESULAITTEET
KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA
PORAUSNESTEPUMPUT
KORKEAPAINESAMMUTUS
JÄTEASTIOIDEN PAINEPESU
TÄRYT

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

ww
inf
puh. 03 3

  
 

 

.comynaset.dww
.comynaseto@dffo

002884puh. 03 3
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 002884puh. 03 3

Messut&
Tapahtumat 2018

Lännen
Konepalvelu Oy

hinnat +alv.

Yrjönalhontie 4A, 21420 Lieto
www.lannenkonepalvelu.fi

Jarkko 0400 827 827
jarkko.turvanen@

lannenkonepalvelu.fi

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

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

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

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

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

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

METSÄALUSTA, 7000h, kallistava
NTP10, 2 kpl kauhoja

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

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

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

Seuraa 
meitä 

Facebookissa!

Hankintavinkit

N I M I T Y S U U T I S I A  -  N I M I T Y S U U T I S I A  -  N I M I T Y S U U T I S I A

Ponsse Oyj:n uudeksi henkilös-
töjohtajaksi ja johtoryhmän jä-
seneksi on nimitetty Tiina Kauto-
nen 1. tammikuuta 2023 alkaen. 
Tiina Kautonen raportoi Pons-
se Oyj:n toimitusjohtaja Juho 
Nummelalle ja hänen sijainti-
paikkansa on Vieremä.

Tiina Kautonen siirtyy Pons-
se-konsernin palvelukseen KO- 
NE Oyj:stä, jossa hän toimii täl-
lä hetkellä globaalissa henki-
löstöjohtajan tehtävässä sekä 
KONEen uuslaiteliiketoiminnan 
-yksikössä että Markkinoinnin 
& Viestinnän funktiossa (Head 
of HR, KONE New Equipment 
Business and KONE Marketing 
& Communications). Kautonen 
on toiminut KONEella erilaisis-
sa henkilöstöjohtamisen tehtä-
vissä yli 14 vuoden ajan ja sitä 
ennen työskennellyt Nokia Oyj:n 
henkilöstöhallinnossa.  

Henkilöstöjohtajana Tiina  
Kautonen tulee vastaamaan 
Ponsse-konsernin henkilöstö-
hallinnosta ja henkilöstöstra-
tegian suunnittelusta ja toi-
meenpanosta. Hän seuraa 
tehtävässään eläkkeelle siirty-
vää Paula Oksmania, joka on 
toiminut yhtiön henkilöstöjohta-
jana vuodesta 2005.

”Toivotan Tiina Kautosen läm-
pimästi tervetulleeksi Ponssel-
le! Tiina Kautosessa yhdistyvät 
vahva kansainvälinen HR-ko-
kemus ja liiketoimintaosaami-
nen. Luotan hänen kyvykkyy-
teensä jatkaa Ponsse-hengen 

ja kulttuurin rakentamista sekä 
työyhteisömme hyvinvoinnin ja 
osaamisen edistämistä. Haluan 
myös kiittää Paula Oksmania 
hänen ansiokkaasta työstään. 
Paulan henkilöstöjohtajuuden 
aikana yhtiö on kasvanut voi-
makkaasti sekä liikevaihdolla 
että henkilöstömäärällä mitattu-

na. Samalla olemme pystyneet 
pitämään kiinni arvolähtöisistä 
toimintatavoistamme arvostaen 
jokaisen ponsselaisen roolia 
osana kokonaisuutta”, Pons-
se Oyj:n toimitusjohtaja Juho 
Nummela kiittää.

Ponsse Oyj:n kahdeksanhen-
kiseen johtoryhmään kuuluvat 
henkilöstöjohtaja Tiina Kau-
tosen lisäksi Juho Nummela, 
toimitusjohtaja ja johtoryhmän 
puheenjohtajana, Petri Härkö-
nen, talousjohtaja ja varatoi-
mitusjohtaja, Juha Inberg, tek-
nologia- ja tuotekehitysjohtaja, 
Marko Mattila, myynti-, huol-
to- ja markkinointijohtaja, Tapio 
Mertanen, huoltopalvelujohtaja, 
Miika Soininen, johtaja, IT- ja di-
gitaaliset palvelut, Tommi Vää-
nänen, johtaja, toimitusketju.

Tiina Kautonen nimitetty Ponssen henkilöstöjohtajaksi

sempää automaatiota.”

Caterpillar on toteuttanut 13 

asiakkaan kanssa 23 eri koh-

teessa täyden autonomusjär-

jestelmän malmin ja sivukiven 

kuljetuksen osalta. Autonomus 

tuli ensin Solomonin ja Jim-

blebarin rautakaivoksiin ja jär-

jestelmä on sittemmin levinnyt 

öljyhiekka-, kupari-, kulta-, hii-

li-, litium- ja fosfaattikaivoksiin. 

Järjestelmä on saatavilla 190 - 

410 tonnin kiviautoihin kattaen 

mallit  Cat 789D, 793D, 793F, 

797F, ja  sähkövetoiset 794 AC  

sekä 798 AC. Järjestelmän voi 

jälkiasentaa myös olemassa 

olevaan kalustoon.

Vuoden 2019 jälkeen Ca-

terpillar on voittanut kahdek-

san yhdeksästä mahdollisesta 

autonomus fleetistä. ”Vuonna 

2023 laajennamme Comman-

d:in käyttömahdollisuuden 

myös 140 tonnin autoihin. En-

simmäinen tulee Ltd’s Rhyolite 

Ridge- litiumkaivoksen kalus-

toon. Tämä on Pohjois-Ame-

rikan ensimmäinen kaivos, 

joka aloittaa jo käynnistymis-

vaiheessa autonomus autoil-

la,” kertoo Sean McGinnis, Cat 

Miningin johtaja. ” Näemme 

nyt suunnan kääntyneen koh-

ti automaatiota, kun ostetaan 

uusia Cat-kiviautoja. Aikai-

semmin autonomista asennet-

tiin pääosin isoihin yli 70 auton 

fleetteihin, nyt se kiinnostaa jo-

pa alle 15 auton kalustoissa.”

Caterpillar näkee mahdol-

lisuuksia myös automaation 

laajentamisessa, koska se 

auttaa turvallisuuden ja tehok-

kuuden parantamisessa. He 

aikovat laajentaa autonomus-

ta myös louhosliiketoimintaan 

sekä kaivoksen apukalustoon. 

Rio Tinton Gudai-Darri kaivos 

on jo ottanut käyttöön järjes-

telmän Cat 789D teidenkaste-

luautoon. 

Itsenäisesti kulkevan auton ohjaamo, 
joka ei tarvitse kuljettajaa työn aikana.

Lue 
Hankintavinkit 

netissä!
www.hankintavinkit.fi
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Vilkas vuosi on takana ja työ jatkuu edelleen.  Teimme yli 
tuhat raskaan kaluston lisälaitteiden asennusta viimeisen 
vuoden aikana, kertoi Finnmetkoon ehtinyt Kone Jaren yrit-
täjä Olli Jaara.

Koneosapalvelu on lanseerannut John Deere Forestryn kanssa yhteistyössä John Deere Forestry Classic Parts -tuote-
ohjelman tavaralajimenetelmän metsäkoneille. John Deere Forestry Classic Parts -osat ovat alkuperäisiä John Deere 
-varaosia mallisarjoihin, joiden tuotanto on päättynyt yli 15 vuotta sitten. Varastoimme Classic Parts -osat Suomessa, ja 
myymme osia loppuasiakkaille Suomessa sekä John Deere Forestry -jälleenmyyjille Euroopassa.

Keslan traktorivarusteet-liiketoiminta esitteli Finnmetkos-
sa uuden sukupolven ohjausjärjestelmän traktorikuormai-
mille ja uuden traktorikuormaimen KESLA 325T:n.

Puolustusvoimat tilasi 2,7 miljoonalla Eurolla Keslan mo-
nitoimiperävaunuja. Keslan monitoimiperävaunujen kehitys-
työ Puolustusvoimille käynnistyi vuonna 2017 tavoitteena 
kehittää monipuolinen ratkaisu pioneeriaselajin tarpeisiin. 
Kehitetty ratkaisu – traktorikäyttöinen maastokelpoinen mo-
nitoimiperävaunu ja ulottuva kuormain lisälaitteineen – no-
peuttaa pioneerien erilaisten tehtävien suorittamista.

Jykin perävaunut valmistetaan aina asiakkaan henkilökoh-
taista käyttötarvetta kuunnellen – meiltä ei saa varastoon 
tehtyä massatavaraa, kertoo Ville Rautiainen Jykiltä. Vuo-
dessa valmistuu noin 350 perävaunua.

Uusi teknologiakonsepti, PONSSE EV1, on täysin sähkökäyt-
töisellä voimansiirrolla varustettu kuormatraktori, joka hyö-
dyntää edistyksellistä Epec Flow -sähköistysjärjestelmää. 
Sähköisellä voimansiirrolla varustettu metsäkone tulee kau-
pallisesti saataville myöhemmin.

Jämsä 1.-3.9.

Vermeerin vaakatasomurskaimet ovat rakennettuja kestä-
mään, ja niitä on saatavilla erilaisilla kokoonpanoilla vastaa-
maan eri käyttötarkoituksia. Murskaimissa on useita syöt-
töpöydän pituusvaihtoehtoja ja laaja skaala hevosvoimia, 
kertoi murskaimia maahantuovan Several Oy:n Christopher 
Wegelius. 

Komatsu 855 on nyt saatavissa myös XT-voimansiirrolla, 
mikä tarjoaa entistäkin paremman kestävyyden ja luotetta-
vuuden. XT-versiossa on napavälitteinen teli, mikä on suuri 
etu työskenneltäessä erityisesti vaikeissa olosuhteissa, ku-
ten jyrkässä, lumisessa tai märässä maastossa. Napateli 
lisää myös koneen käyttöikää merkittävästi ja tuo 5 %:n 
nettolisäyksen vetovoimaan.

Uuden sukupolven Komatsu Comfort Ride tarjoaa entistä-
kin paremman mukavuuden kuormatraktorin kuljettajalle ja 
takaa ergonomisen työympäristön hydraulisen nelipistevai-
mennuksen ansiosta. Uusi versio sisältää mm. säädettävän 
sivuheilahduksien vaimennuksen sekä ohjaamon automaat-
tisen sivuttaisvakautuksen paikallaan ollessa tai hiljaisissa 
nopeuksissa jopa kuuden asteen kulmaan asti.
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Yhteystiedot 
wihuri.varaosat@wihuri.fi

VANTAA
Kiitoradantie 4
varaosat 020 510 2260

TURKU
Eteläkaari 10
varaosat 040 154 4291

RIIHIMÄKI
Kylänraitti 5
varaosat 040 578 6059

LEMPÄÄLÄ 
Realparkinkatu 9
varaosat 040 193 7287

VAASA
Karhunpolku 4
varaosat 040 486 2611

OULU
Moreenitie 6
varaosat 050 571 4343

KUOPIO
Kaupinkatu 28 
varaosat 040 141 6216

KOUVOLA
Asentajankuja 4 
varaosat 0406206847

@BOBCAT_FINLAND @WIHURI_TEKNINEN_KAUPPA
WWW.BOBCAT.FI WWW.TEKNINENKAUPPA.FI

89€
ALV 0%

59€
ALV 0%

Tekniset tiedot:
Teho: 25W
Kirkkaus: 2300 lumenia
Värilämpötila: 4500 kelviniä
Liitin: 2-napainen 
sisäänrakennettu Deutsch

Tekniset tiedot:
Teho: 24W
Kirkkaus: yli 1400 lumenia 
Värilämpötila: 5700 kelviniä
Liitin: 2-napainen 
sisäänrakennettu Deutsch

Wille Work Light 2300 Wille Reverse Light 1400
Uuden sukupolven työvalo, jonka kehittynyt optiikka 
muodostaa leveän, tasaisen ja lämminsävyisen valokuvion 
koneen ympärille.

Aiempaa kirkkaampi peruutusvalohyväksytty pyöreä työvalo 
soveltuu koneisiin paitsi peruutusvaloksi, myös työvaloksi.

Hinnat voimassa 31.10.2022 asti.

Kirkkaasti parasta Willeesi
-Päivitä Willesi valot LED:eihin 
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Vaihto-osat 
heti varastosta. 
Pyydä tarjous!
Murskainten ja seulojen huolto- ja korjaamopalvelut 
rautaisella ammattitaidolla.

Varaosamyynti 040-513 4455 
Huolto 050-317 0585

mogroup.com

nro 10 • 2022


