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JAPLAN

sivuille. Kiitos Juhani ja Olli. Nuorisoketju Syväsen Eero ja 
Lätin Olli ovat pitäneet huolta ilmoittajista. Hyvin te Eero ja 
Olli veditte. Kiitos myös kaikki te ilmoittajat. Ilman teitä ei 
olisi ollut meitä. Kiitos myös teille kaikille, jotka olette vuo-
sikymmenten varrella olleet Hankintavinkkejä tekemässä. 
Myös kolleegoille muissa julkaisussa kiitos. Hyvässä hen-
gessä on lehdistötilaisuuksissa tietoa ammennettu. Ilolla 
voin muistella matkakumppanin Päiviön Ollin sutkautuksia.

 Tässä on viimeinen painettu lehti, kiitos Postin!

Kiitos teille kaikille! Aivan mahtavat 38 vuotta 
Hankintavinkkien parissa!

Vuonna 1984 eli 38 vuotta sitten postitettiin ensimmäi-
nen Hankintavinkit lukijoille. Nyt kädessäsi on viimeinen 
painettu ja postitettu lehtemme. Nyt on kiitoksen aika. 
Aivan mahtavien ihmisten kanssa olen saanut lehteä teh-
dä. Nykyinen nosturikauppias Taimiston Mika oli apuna, 
kun opiskeluaikoina aloitin lehteä tekemään. Tampereen 
Tekulta livistimme viemään aineistoja Somerolle painoon. 
Viimeisetkin sivut valmisti painettavaksi vuosien kokemuk-
sella  ja loistavalla laadulla Japlanin Maarit. Botnia Print 
on painanut Hankintavinkit jo vuosia erinomaisella laadul-
la. Kiitos Hannu Salmi ja osaava henkilökuntasi. Viitasen 
Juhani Ala-Paavolan Kirsi ja Siltasen Olli ovat avustaneet 
toimittajina. Heiltä olemme saaneet asiantuntevaa tekstiä 

Avantin osastolla oli kova meno päällä, varsinkin teltan ulkopuolella oleva demo keräsi 
paljon katsojia. Osaston sijainti oli hyvä koska se oli Caterpillarin sisäänkäynnin vieres-
sä. Osastolta löytyivät uudet sähkökuormaajat ja Leguanin uutuus henkilönostin 225, 
jolla pääsee peräti 22,5 metrin korkeuteen. Avantin toimitusjohtaja Jani Käkelä, ” Mu-
kava olla pitkän tauon jälkeen Baumassa. Kaikilla näyttää olevan kova satsaus sähköön 
ja niin on meilläkin. Tässä on uusi e5 esillä. Isompi asia on Avant Power, uusi osakeyh-
tiö, joka keskittyy akkujen valmistukseen. Uudet akut on tarkoitus saada markkinoille 
alkuvuodesta. Isommalla akulla virta riittää kuuden tunnin työntekoon”. Kuvassa lisäksi 
Avantin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Kytömäki.

AVANT POWER ASTUU 
INNOVATIIVISEN AKKUTEOLLISUUDEN 

ETURINTAMAAN

SÄHKÖKUORMAAJIEN kapasi-

teetti nousee täysin uudelle 

tasolle, kun suomalaisen pien-

kuormaajavalmistajan Avant 

Tecnon uusi tytäryhtiö, Avant 

Avant Tecno lanseerasi täyssähköiset Avant e5-27 ja e5-13-kuormaajat Bauma 2022 -messuilla. 

Power, alkaa valmistaa akku-

ja täyssähköisiin Avanteihin 

2023. Kaksi uutta kuormaaja-

mallia, Avant e5-27 ja Avant 

e5-13, on varustettu Avan-

tin omilla OptiTemp-akuilla 

(27kWh ja 13kWh), joissa on 

maailmanlaajuisesti ainutlaa-

tuinen lämmönhallintajärjes-

telmä. Avant e5-27-kuormaaja 

vaatii vain yhden latauksen 

työpäivän aikana, ja akun ka-

pasiteetti on kaksinkertainen 

verrattuna muiden valmistajien 

tuotteisiin. 

”Avant Tecno on tehnyt säh-

kökuormaajiin liittyvää tutki-

mus- ja kehitystyötä 1990-lu-

vulta lähtien, ja ensimmäinen 

täyssähköinen kuormaajamme 

esiteltiin vuonna 1997. Tutkit-

tuamme akkuja vuosikymmen-

ten ajan olemme todenneet, 

ettei maailmasta löydy akkua, 

joka olisi täydellisesti sopiva 

pienkuormaajiin. Siksi pää-

timme alkaa tehdä akkuja it-

se”, kertoo Mikko Piepponen, 

Avant Power Oy:n operatiivi-

nen johtaja. 

Nyt Avant Power lanseeraa 

kaksi uuden sukupolven Avant 

OptiTemp -akkupakettia, joita 

käytetään uusissa Avant e5-

27- ja Avant e5-13-kuormaaja-

malleissa. Maailmanlaajuisesti 

ainutlaatuiset akut tuovat säh-

kökuormaajien kapasiteetin ja 

turvallisuuden aivan uudelle 

tasolle. 

Avant OptiTemp -akkujen 
keskeiset hyödyt: 

– Suuri kapasiteetti, jopa 27 

kWh. Avant e5-27:n kapa-

siteetti on kaksinkertainen 

muihin saman kokoluokan 

kuormaajiin nähden. Voit työs-

kennellä koko päivän yhdellä 

ainoalla latauksella. 

– Sisäinen OptiTemp-järjes-

telmä. Innovatiivinen lämmön-

hallintajärjestelmä pitää akun 

lämpötilan optimina, ja kapa-

siteetti on sama niin kuumissa 

kuin kylmissä sääolosuhteissa. 

Esilämmitetty OptiTemp-ak-

ku toimii erittäin hyvin todella 

kylmässä ilmastossa (-30°C). 

Kun akku on kiinni laturissa, 

lämmönhallintajärjestelmä kyt-

keytyy päälle automaattisesti, 

ja kun kuormaaja irrotetaan la-

turista työpäivän alussa, akun 

lämpötila on mukautunut val-

litseviin sääolosuhteisiin, kone 

on heti valmis raskaaseenkin 

työhön. 

– Nopea lataaminen pikala-

turilla. Akun rakenteen ansios-

ta voit ladata akun täyteen vain 

1,5 tunnissa pikalaturilla, mikä 

mahdollistaa pitkät työpäivät. 

– Ehdottoman turvallinen. 

Millään muulla akkuvalmista-

jalla maailmassa ei ole vas-

taavia turvallisuusratkaisuja. 

Avant OptiTemp -akuissa on 

minimoitu riski hallitsematto-

maan akkupaloon, kiitos akun 

rakenteen ja uppojäähdytys-

järjestelmän. 
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INFRA LÄNSI-SUOMI 60 + 2 VUOTTA

INFRA LÄNSI-SUOMEN, alkuaan 

Maansiirtourakoitsijoiden 

Turun piiriyhdistyksen pe-

rustava kokous pidettiin 

2.10.1960 ravintola Killan 

kabinetissa. Paikalla oli 26 

maarakentajaa. Alkuvuosien 

kymmenien jäsenyritysten 

yhdistyksestä Infra Län-

si-Suomi on kasvanut 265 

jäsenyrityksen toimijaksi, 

joka auttaa jäseniään moni-

puolisesti. Yritysten yhteen-

laskettu liikevaihto on 350 

miljoonaa euroa. Henkilös-

töä yrityksillä on noin 1 550 

ja konekalustoa yli 1800 yk-

sikköä. Se on toiseksi suurin 

Infran  jäsenyhdistyksistä ja 

toiseksi vanhin. Noin 70 pro-

senttia alueen alan yrityk-

säilymään palvelemaan pai-

kallisesti edelleenkin.

Liittokokous on järjestet-

ty kaksi kertaa Infra Länsi- 

Suomen alueella. Vuonna 

2006 Turussa ja vuonna 2012 

Porissa. Seuraavan kerran 

meillä taidetaan kokoontua 

vuonna 2024, ynnäilee toi-

minnanjohtaja Jukka Anne-

virta. Turun kokouksen yh-

teydessä paljastettiin Infran 

ensimmäinen logo. Minun 

aikana on meidän alueel-

la järjestetty kaksi kertaa 

tosiaan v. 2006 Turussa ja 

2012 Porissa. Liittokokouk-

sia on toki järjestetty meidän 

alueella aiemminkin. Turussa 

tosiaan otettiin ”varaslähtö” 

ja julkistettiin järjestöraken-

sistä on Infra Länsi-Suomen 

jäseniä, arvioi yhdistyksen 

puheenjohtaja Marko Paka-

rinen.

Jos yhdistyksen alkutaival 

oli haastava ja jopa lopet-

tamista pohdittiin tiukassa 

taloudellisessa tilanteessa, 

niin nyt on toiminta hyväs-

sä vedossa, kertovat entiset 

puheenjohtajat Hannu Jo-

kisalo ja Per Fjäder. Jäsen-

yrittäjille on tarjolla  muun 

muassa laadukasta edunval-

vontaa, koulutusta, laki- ja 

työsuhdeasioiden palvelua. 

- Pidämme myös yhteyttä 

alueemme kansanedustajiin, 

Ely-keskukseen, Väyläviras-

toon ja muihin tilaajatahoi-

hin. Olemme olleen mukana  

teen muutos. SML ja Asfalt-

tiliitto yhdistyivät ja vuoden 

2007 alusta niistä tuli INFRA 

ry mutta me repäistiin se il-

moille lokakuussa 2006

Tärkeä osa toimintaa ovat 

olleet myös opintomatkat 

ympäri maailmaa. Oppia ja 

kokemuksia on kerätty muun 

muassa Kiinasta, Etelä-Af-

rikasta, Brasiliasta ja USA:-

kin. Samoin keväiset Picnic 

risteilyt ovat erittäin suosit-

tuja jäsenistön verkostoitu-

miseen. 

Suuri osuus Infra Län-

si-Suomen onnistuneessa 

toiminnassa on ollut ny-

kyisellä toiminnanjohtajalla 

Jukka Annevirralla ja sihteeri 

Hanna Johanssonilla. Lähes 

käynnistämässä ja kehittä-

mässä alan koulutusta ko-

neenkuljettajille. Teemme 

myös aktiivista työtä alan ve-

tovoiman lisäämiseksi, luet-

telee Marko Pakarinen. Inf-

ra Länsi-Suomen aktiivisen 

toiminnan kautta olemme 

pystyneet tuomaan omaa 

viestiämme tehokkaasti ja 

uskottavasti esille kaikkiin 

sidosryhmiimme ja näin pa-

rantaneet Infra yrittäjien toi-

mintamahdollisuuksia. Meitä 

on helppo lähestyä paikalli-

sena toimijana ja lisää apua 

saatavissa keskusliitosta, 

kertoo Jukka Annevirta. Pai-

kallinen tuntemus ja osaa-

minen helpottaa toimintaa. 

Varmasti piirijärjestöt tulevat 

20 vuotta Salosta (Salos-

ta toki aikoinaan lähtenee-

nä) Maskusta kotoisin oleva 

Jukka on hoitanut toimin-

nanjohtajan pestiä ja joh-

dattanut yhdessä hallituksen 

kanssa elinvoimaiseksi ja 

aikaansaavaksi yhdistyksek-

si. Tulevan vuoden syksyllä 

Jukka on jäämässä eläkkeel-

le ja nyt onkin aukeamassa 

mahtava paikka aktiiviselle 

uudelle toiminnanjohtajalle. 

- Haemme henkilöä, joka on 

halukas ja innostunut oppi-

maan aktiiviseksi järjestöm-

me vetäjäksi. Ottakkahan 

yhteyttä, päättää puheen-

johtaja Marko Pakarinen.

Onnea vielä 60 + 2 -vuoti-

as Infra Länsi-Suomi!

J A R M O  S Y VÄ N E N

Elinvoimainen ja nuorekas Infra Länsi-Suomi. Onnea ja menestystä edelleen teille Marko 
Pakarinen, Hanna Johansson ja Jukka Annevirta. Hyvin te vedätte!

Kuva: Nicholas Fomin, Viraalimedia

Toimiva infra on arjen hyvinvointia ja sillä on 
on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus totesi 
puheessaan puheenjohtaja Marko Pakarinen.

Infra ry:n tervehdyksen ja onnittelut 60+2-juh-
laan toi toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Alek-
si Randell toi Rakennusteollisuuden terveh-
dyksen.

Kuva: Nicholas Fomin, Viraalimedia Kuva: Nicholas Fomin, Viraalimedia Kuva: Nicholas Fomin, Viraalimedia

Infra Länsi-Suomi on paikallisten Infra-rakentajien järjestö, joka on hyvin jäsentensä 
asialla, toteavat Per Fjäder, Marko Pakarinen ja Hannu Jokisalo.

Lokakuun alussa 
juhlittiin Naantalin 

Kaivohuoneella 
Infra Länsi-Suomi ry:n 

60 vuotista taivalta. 
Koronavuodet siirsivät 

juhlintaa parilla vuodella. 
Pieni viive ei häirinnyt, 

kun nykyiset 
infrarakentajat ja 

seniorijäsenet juhlistivat 
pitkää toimintaansa. 
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Komea näkymä työhuoneesta. Täältä ei tarvitse poistua kuin vapaaehtoisesti ja ruokatunnille. 
Kaikki muut tehtävät hoituvat EC-Oil-liittimien avulla ohjaamosta käsin.

EC-Oil-liittimet mahdollis-
tavat nopean engconin 
irrotuksen, kun vaikkapa 
kynsikauhalla revitään ko-
vemmilla voimilla engcon 
säästyy isommilta voimil-
ta. Turvaliitin on osa työ-
turvallisuutta ja monilla 
työmailla sitä jo vaaditaan-
kin. Alempaan EC-Oil -liitti-
meen saa vaikkapa täryn 
tai hydrauliset trukkipiikit.

YHTIÖ ON TOIMINUT kiviainesten, 
kuljetusten ja maansiirron pa-
rissa lähes kaikki vuodet.

Yhtiöllä on lastauspainottei-
sessa toiminnassaan käytössä 
neljä omaa L150- ja L120-ko-
koluokan pyöräkuormaajaa. 

Yhtiöllä on aina ollut myös 
omia kaivukoneita, mutta jä-
reämpiä. Kokoluokkien 3-25 t 
koneita on ollut vain osakkail-
la. Uusi yli 30-tonninen Komat-
su PC290LC nostaa oman kai-
vukonemäärän nyt kolmeen. 
Aiemmin hankitut Komatsun 

Seitsämänkymppinen KTK Kokkolan Autoilijat Oy 
on noin viidenkymmenen autoilijan, sekä 

pyöräkuormaaja-, kaivukone- ja kiviainestuotantoon 
liittyvien osakkaiden muodostama yhtiö.

kä engconin EC233-rototiltti. 
engcon on ensimmäinen yri-
tyksen historiassa ja sen han-
kintaan päädyttiin yrityksen 
omilta urakoitsijajäseniltä saa-
dun hyvän palautteen perus-
teella. Monilla heitä on useam-

vukoneen. Kesällä käyttöön 

otettu Komatsu PC290LC va-

rusteltiin täydellisesti, jotta sitä 

voisi tarjota kaikentyyppisille 

työmaille.

Työnjohtaja Johan Åkerblom 
kertoo, että koneeseen hankit-
tiin Novatronin 3D-laitteet se-

360 sekä Doosan DX300 ovat 
olleet työllistettynä m.m. las-
tauskoneina isoissa louhetoi-
mituksissa, moreenin lastaus-
koneina sekä yhtiön omien 
kallioalueiden kallion putsauk-
sessa.

Engcon hankittiin osak-
kaiden omien hyvien 
kokemusten perusteella

Tulevaisuutta varten yhtiön 

hallitus päätti hankkia moni-

puolisen ja mahdollisimman 

moniin töihin soveltuvan kai-

piakin engconilla varustettuja 
koneita. 

Konehankinta sisälsi kaik-
ki tarvittavat engcon-lisäva-
rusteet, kuten automaattisen 
öljyliittimen sekä engconin 

ylä- että alapuolelle. Samoin 
pikairrotettavat pihdit sekä 
yläkiinnikkeeseen Q-Safe-tur-
valiittimen. Turvaliittimessä on 
sekä valo- että äänivaroitin.

– Me otimme heti kaikki va-
rusteet mukaan konehankin-
taan, niin ettei tarvitse sitten 
työmaille päästäkseen hank-
kia jälkiasennuksena niitä. Me 
teemme enemmän pieniä ura-
koita ja suurempia sitten aliu-
rakoitsijana. Yhtiöllä on visio 
myös kehittyä urakointipuolel-
la, joten tämä hankinta on en-
simmäinen askel sitä kohti.

engconin automaattinen öl-
jyliitin on myös kuljettajan pa-
ranevan työturvallisuuden kan-
nalta perusteltu ratkaisu. Selkä 
ja muu kroppa myös kiittää, 
kun ei tarvitse aina hypätä ko-
neesta alas letkujen perässä. 

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

KTK KOKKOLAN AUTOILIJAT OY 
KATTAVASTI VARUSTELTU KOMATSU TULEVIA TYÖMAITA VARTEN
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 LÄNSI-SUOMI JA PIRKANMAA  Jari Salomäki  0400 264 800
 UUSIMAA  Mikko Ihamäki  0400 582 777
 ITÄ-SUOMI, PÄIJÄT-HÄME 
 JA KYMENLAAKSO  Jukka Rissanen  040 825 1935
 POHJANMAA JA KESKI-SUOMI Jari Ala-Huita  0500 235 976
 OULU JA POHJOIS-SUOMI Veli-Pekka Hiltula  040 905 0005

OLE YHTEYDESSÄ OMAN ALUEEN MYYJÄÄSI!
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Voimassa 31.12.2022 asti 
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

299 €/kpl + alv 24%.

Epirocin 115mm 
DTH-terä 

nyt erikoishintaan!

Sami Mäkinen
sami.makinen@epiroc.com 
Puh. 040 353 7421

Lämpökaivon porausterä 
Trubbnos-nastoilla, Flat face, 
TD 40. Tuote: 5697000601.

Teemu Rehn
teemu.rehn@epiroc.com 
Puh. 040 701 4325

Kysy lisää ja tilaa myynniltä:

SORALIIKE LEHTOVAARAN vuok-
raamassa mobiilimurskassa 
kokeillaan YTM:n Sy-Klone 
esipuhdistin, joka asennetaan 
varsinaisen ilmansuodattimen 
etupuolelle.

Soraliike Lehtovaara on per-
heyritys kohta kolmannessa 
polvessa. Yhtiö kuljettaa be-
toniasemille soraa ja pienasi-
akkaille multaa. Yritys työllis-
tää vajaa kymmenen henkeä, 
kertoo työmaata hoitava Otso 
Oksanen. Menossa oli kivien 
murskausta, joita luonnon-
soramontussa aina esiintyy. 
Linjan alkupäässä on vanha 
seula, joka erottelee fillerihie-
kan kivien joukosta. Murs-
kaus nopeutuu, kun hiekka 
otetaan pois. Seulan jälkeen 

puhtaita. Pienen kopistelun 
jälkeen jonkin verran kevyttä 
pölyä ilmaantui. Suodattimen 
tarkistusaika on pois tuotanto-
ajasta ja suodattimen tarkistus 
on myös riski, kun epäpuh-
tauksia voi valahtaa suodatti-
men ohi koneen imukanavaan. 

Sy-Klonen toimintaperi-
aatteessa on oleellista, että 
painavin ja karkein materiaali 
poistetaan keskipakovoimalla. 
Raskain suodatettava materi-
aali poistuu suodattimesta it-
sestään.

Koneessa on myös  Sy-Klo-
ne Respa CF2:n avulla suojat-
tu sähkökaappi. Sähkölaitteet 
ovat pölylle arkoja varsinkin, 
kun käytetään mekaanisia re-
leitä. Sy-Klonella on sovellus, 

dramaattisesti sen jälkeen, 
kun esipuhdistin on asennet-
tu mekaanisesti keskipako-
voimalla toimivat Sy-Klonet. 
Yleensä ulommat suodattimet 
murskaimissa ovat tukossa jo 
viikon käytön jälkeen. Koneen 
käyttöohjeessa on suodatti-
men tarkistusväli 8 tuntia, tar-
kistusväliä voidaan pidentää, 
kun käytetään mekaanista esi-
suodatinta. 

Jarmo Nieminen tutki moot-
torin ilmansuodattimet, jotka 
pitäisi tarkistaa kerran vuoro-
kaudessa. Otso Oksanen ei 
ollut suodattimiin vilkaissut 
viikkoon koska hänelle kerrot-
tiin, että testin vuoksi ajetaan 
pidempään ilman tarkistuksia. 
Suodattimet olivat yllättävän 

likoima sisältää yksivaiheiset 
moottoroidut esipuhdistimet.

Sy-Klone RESPA on pö-
lynhallinnan esipuhdistusjär-
jestelmä, joilla puhdistetaan 
liikkuvan kaluston ohjaamoon 
kulkeutuvaa ilmaa pölystä ja 
muista epäpuhtauksista. Pa-
tentoidut RESPA® ohjaamon 
tuloilman puhdistuslaitteet 
tuottavat kustannustehok-
kaasti puhdasta tuloilmaa työ-
koneiden ohjaamojen ilman-
vaihtoon.

Testi osoittaa, että Sy-Klo-
nen suodattimien takaisinmak-
suaika on varsin lyhyt ainakin 
pölyisissä murskausolosuh-
teissa. Myös riskit pienenevät, 
kun suodatinkoteloita ei tarvit-
se niin usein avata.

Metson mobiilimurska LT200 
HP murskaa kivet ja Metson 
seula ST3.8 lajittelee tuotteet. 
Metson laitteet olivat vuokral-
la Rotatorilta. Jarmo Niemi-
nen vuokraa ja myy Metson 
tuotteita Rotatorilla. ”Vuokra-
ustoiminta on tällaisina epä-
varmoina aikoina kasvattanut 
suosiotaan, kun investointien 
kanssa ollaan varovaisia”, ker-
too Jarmo Nieminen. Vuokra-
us saattaa herättää asiakkaan 
kiinnostuksen myös oman lait-
teen ostamiseen.

Sy-Klone esipuhdistimet 
ovat melko uusi asia Metson 
laitteissa. Tähän mennessä 
kokemukset ovat osoittaneet, 
että varsinaisten suodattimien 
likaantuminen on vähentynyt 

joka sisältää paineistavan pu-
haltimen ja suodatin yksikön, 
jossa esipuhdistimena on kes-
kipako suodatin ja sen lisänä 
on suodatinpatruuna. Puhallin 
puhaltaa suodatettua ilmaa, 
jolla sähkökaappi paineiste-
taan, jolloin hiekka ja pöly eivät 
pääse sisään. ”Sy-Klone Res-
pa suodatin toimii yhdellä säh-
kömoottorilla, jolla tehdään yli-
paine ja keskipakosuodatus”, 
kertoo Simo Jylhänkangas YT-
M:ltä, joka edustaa Suomessa 
Sy-Klone tuotteita.

Kansainvälisesti tunnettu 
Sy-Klone valmistaa esipuhdis-
tusjärjestelmiä, joilla puhdiste-
taan moottoriin ja ohjaamoon 
kulkeutuvaa ilmaa pölystä ja 
muista epäpuhtauksista. Va-

Sähkökaapin alla oleva putki syöttää paineistettua Sy-Klonella 
suodatettua ilmaa kaappiin, jolloin pöly ei pääse pilaamaan 
herkkiä ohjauslaitteita

Murskattavasta materiaalista seulotaan ensin hiekka pois. Keskellä oleva Lokotrack- 
mobiilimurska murskaa kiven murikat ja viimeisenä Lokotrackin- seula lajittelee kiviaineksen.

Simo Jylhänkangas YTM:ltä, Otso Oksanen Soraliike Lehtovaaralta ja 
Rotatorin Jarmo Nieminen tarkastelevat pölyisiä murskausolosuhteita.

SY-KLONE ESIPUHDISTAA ILMAN ENNEN ILMANSUODATTIMIA 
METSON MURSKASSA
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LATENKONE Oy
Tuurintie 660

63610 TUURI
0400 368 183

myynti@latenkone.fi

KONEmyyNTI
Sami Niemi

0400 368 114
sami@latenkone.fi

LISÄLAITEmyyNTI
Jari Lanttola

0400 368 198
jari@latenkone.fi

VUOKRAUS
Pontus Grön

0400 368 172
pontus@latenkone.fi

Vuokrakoneet

Koneita tekijöille!
Tutustu Suomen 
suurimpaan 
lisälaitevalikoimaan 
Latenkoneen 
verkkokaupassa!

www.latenkone.fi

Talvityölaitteet sesonkiin

Atlas Copco uutuudet

Nopeat toimitukset        Tyytyväisyystakuu       Asiantunteva palvelu

Bomag maantiivistäjät
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SR-O Technologyn osastolla pureuduttiin syvällisemmin teknologian tuomiin käytännön 
mahdollisuuksiin materiaalivirtojen ja kaluston hallinnassa. Etäohjaus, etähallinta ja 

autonomia ovat Suomessakin toimivien yritysten jo soveltamia toimintamalleja. 

Skaalautuvuus on yksi Cont-
rolMasterin ominaisuus ja 
toinen, joissakin tapauksissa 
ehkä merkittävämpi, voi olla 
järjestelmän kyky integroitua 
lähes mihin tahansa jo ole-
massa olevaan tai tulevaan 
järjestelmään. Sellainen voi 
olla yrityksen olemassa ole-
va tai tuleva tuotannonoh-
jausjärjestelmä, koneiden 
etävalvonta tai sitten maan-
siirtokoneen 3D-koneohjais-
järjestelmä. Kaikki käy. 

SR-O TECHNOLOGYN edustaman 

RCT:n ControlMaster on tuo-

tantotavoitteita kohti ohjaava, 

tuottavuutta ja turvallisuut-

ta optimoiva, skaalautuvuu-

dessaan yksi markkinoiden 

parhaista järjestelmistä. Sen 

kohteena on siis koneet, jotka 

liikkuvat.  Tämäntyyppisen jär-

jestelmän hankinnan yleisesti 

tunnettua pelkokerrointa vä-

hentää sen taipuminen myös 

yksittäiseen, pienimuotoiseen 

ja selkeään toimintaympä-

ristöön, kuten yhden rutiini-

tehtävää suorittavan koneen 

hallintaan. Sovelluksen startti 

voi siis olla hyvinkin simppeli, 

mutta siitä kuitenkin saadaan 

jo todellinen hyötytieto mah-

dollista jatkoa varten.

ControlMaster skaalautuu 

vaikkapa yksittäisen koneen 

radiokontrollista aina täyteen 

autonomiseen toimintaan tai 

esimerkiksi semi-autonomi-

seen point-to-point autona-

vigointiin.

Jo lainsäädäntö rajoittaa 

autonomisten koneiden itse-

näistä toimintaa. Sitä jonkun 

on valvottava. ControlMaste-

rin avulla yksi henkilö voi val-

voa esimerkiksi viittä tai jopa 

kuutta samantyyppistä konetta 

yhdestä monitoriympäristöstä. 

Ja jos konetyyppejä on erilai-

sia, niitä voi yhden henkilön 

valvonnassa olla enintään kol-

me.

Rajantin tiedonsiirtojärjestel-

män. Se siirtää paitsi tekstiä ja 

kuvia, myös 4K-videota. Jär-

jestelmän varmuus perustuu 

siihen, että kaksi rinnakkais-

ta väylää toimii aina toistensa 

varmistajana. Ja lähetin-vas-

taanottimet ketjutetaan esi-

merkiksi kaivoskuiluun ja lait-

teet etsivät itse yhteysväylän 

perille saakka.

Rajant on yksi eniten kaivos-

teollisuuden käyttämistä tie-

donsiirtojärjestelmistä.

SR-O Technology on jo toi-

mittanut asiakkaalleen en-

simmäisen ControlMaster-jär-

jestelmän ja kaksi muuta on 

alustavassa suunnitteluvai-

heessa. Kyse on kaivoskonei-

den autonomian etähallinnas-

ta.

Rajant

Kun olemassa olevat 4G tai 

5G-järjestelmät ovat aika ajoin 

vähemmän luotettavia tai si-

sältävät jopa sisäisiä bugeja, 

SR-O on ottanut käyttöönsä 

erilaisiin tiedonvälitystarpeisiin 

automaattisesti verkottuvan 

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

S-RO TECHNOLOGY FINNMATERIA-NÄYTTELYSSÄ 
TEKNOLOGIARATKAISUJA KONEKALUSTON HALLINTAAN

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

Kaivukone Oulussa, kuljettaja Jyväskylässä
Jyväskylän näyttelyssä oli luotu Oulun yliopiston kanssa 
toimiva etäohjaus Bobcatin ysitonniseen. Datayhteys 
muodostettiin valokuidun kautta ja Rajantin järjestel-
män soveltamisella koneen päässä. Ohjausvasteet oli-
vat lähes reaaliaikaisia. Alanäytöllä ulkoinen yleiskuva 
työmaasta myös reaaliaikaisena. Ylänäytössä kuskin 
ohjausnäkymä. QR-koodista pääset katsomaan, miltä 
etäohjaus näyttää videolla.
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Together Stronger

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

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

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

HMK 390 LCHD-5 - 42,1 tn

TERVETULOA KOEAJOLLE!

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

EI KELILLÄ OLE 
NIIN VÄLIÄ KUN ON 
SIISTIT SISÄTYÖT.
Kurakeli ja hydrauliletkujen kytkeminen 
työlaitteeseen ei ole niitä parhaimpia 
hetkiä työmaalla.

Istu mieluummin sisällä kuivassa 
ohjaamossa ja anna EC-Oilin hoitaa 
ulkotyöt.

Säästät sitä paitsi aikaa.
Lue lisää: engcon.com/ecoil
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MYYNTI | Marko Melto | 040 - 823 9734 | marko@cernos.fi

CERNOS Oy
Ähtärintie 41
63700 Ähtäri

www.cernos.fi

SEULAKAUHAT JÄÄTYNEIDEN SEULAKAUHAT JÄÄTYNEIDEN 
MATERIAALIEN MURSKAUKSEENMATERIAALIEN MURSKAUKSEEN
- Seuloo laadukkaan lopputuotteen- Seuloo laadukkaan lopputuotteen
- Murskaavat ja seulovat rummut- Murskaavat ja seulovat rummut
- Useita eri malleja- Useita eri malleja

SEULAKAUHAT TURPEENSEULAKAUHAT TURPEEN
SEULONTAAN JA MURSKAUKSEENSEULONTAAN JA MURSKAUKSEEN
- Markkinoiden paras kapasiteetti- Markkinoiden paras kapasiteetti
- Seuloo risut, kannot ja kivet pois - Seuloo risut, kannot ja kivet pois 
sekä murskaa turvepaakut sekä murskaa turvepaakut 

Marjo  & Kirsi
Marjo  & Kirsi

Kiitos Jarmo ja Hankintavinkit Kiitos Jarmo ja Hankintavinkit 
yhteisistä vuosista!yhteisistä vuosista!

KAUPUNKIYMPÄRISTÖJEN vaa-

tivissa ja vaihtelevissa sää-

olosuhteissa työkoneiden 

käyttäjille ensisijainen asia on 

turvallisuus. Työt ovat kausit-

tain intensiivisiä ja toteutusai-

kataulut tiukkoja. Olosuhtei-

ta ei voi kuitenkaan valita, ja 

usein työskennellään liukkailla 

alustoilla, jotka asettavat eri-

tyisiä vaatimuksia renkaiden 

pidolle. Turvallisuuden lisäksi 

työn tehokkuus ja sujuvuus 

ovat avainasemassa, sillä tal-

vikeleilläkin hommat pitää suo-

rittaa nopeasti ja kustannukset 

optimoiden. Vetokuvioituihin 

eli ns. tavallisiin traktorinren-

kaisiin verrattuna palakuvioi-

dut erikoisrenkaat tarjoavat 

selkeästi enemmän työskente-

lytehoa esimerkiksi lumen au-

rauksessa, siirtokuljetuksissa 

ja hiekoituksissa.

Vetokuvioituja renkaita, eli 

ns. tavallisia traktorinrenkai-

tuma. Alustaan kosketukses-

sa olevan kuvion ero perintei-

seen vetokuvioon verrattuna 

on 50 %. Käytännössä tämä 

tarkoittaa parempaa pitkittäis-

pitoa, joka näkyy lyhyempänä 

jarrutus- ja pysähtymismatka-

na. Myös voima siirtyy tehok-

kaammin alustaan, mikä pa-

rantaa työskentelytehoa mm. 

lumen aurauksessa, siirtokul-

kulutuskestävyyteen, joka saa-

vutetaan mm. pohjoisiin olo-

suhteisiin suunnitellulla kumi-

sekoituksella. 

– Keskeinen tekijä on ren-

kaan M+S-palakuvion ja te-

hokasta kitkaa erilaisissa sää-

oloissa tuottavan all-season 

kulutuspintasekoituksen eri-

tyinen kosketus alustaan, sen 

tuottama pito ja varma ajotun-

ta, ei ole suunniteltu talvisiin 

olosuhteisiin kaupunkialueilla. 

Ne on tarkoitettu ensisijaises-

ti maatalouskäyttöön, kuten 

peltotöihin. Talvisinkin työt on 

pystyttävä suorittamaan tur-

vallisesti ja nopeasti, mikä 

asettaa renkaille kovia vaati-

muksia. 

Ympärivuotiseen käyttöön 

suunnitelluissa renkaissa ku-

misekoitus on suunniteltu 

tuottamaan pidon kannalta 

oleellista kitkaa tehokkaas-

ti erilaisissa sääolosuhteissa. 

Toinen ratkaiseva tekijä on 

renkaan pintamalli. Näillä kri-

teereillä kehitettyjä M+S-mer-

kittyjä renkaita ovat Nokian Ty-

res Hakkapeliitta TRI-renkaat, 

jotka ovat uuden sukupolven 

renkaita lamelloidulla palaku-

violla. Hakkapeliitta TRI-tuo-

teperheessä on kiinnitetty 

erityistä huomiota alhaiseen 

vierintävastukseen ja hyvään 

jetuksissa ja hiekoituksissa, 

kertoo autonhuolto- ja rengas-

ketju Vianorin raskaiden ren-

kaiden myyntipäällikkö Mikko 

Koivula. 

Erot polttoaineen- 
kulutuksessa merkittäviä 

Erikoisrenkaiden ajatellaan 

usein olevan kalliita, mutta 

niitä ei voi kuitenkaan verrata 

suoraan tavallisiin traktorinren-

kaisiin. Halvin rengas ei välttä-

mättä ole kustannustehokkain 

vaihtoehto renkaan koko elin-

kaarta tarkastellessa.

– Erikoisrenkaiden hankin-

tahinta voi vaikuttaa korkeam-

malta, mutta kokonaisuus ei 

ole niin yksinkertainen. Työn 

tehokkuuden kasvu näkyy 

suoraan yrittäjän kukkarossa. 

Kun suurin osa ajasta ajetaan 

kovalla, sulalla alustalla, ren-

kaan alhaisempi vierintävastus 

näkyy selkeästi polttoaineen-

kulutuksessa. Tuntisuorite on 

erikoisrenkailla aivan eri luok-

kaa verrattuna vetokuvioituihin 

renkaisiin, Koivula korostaa. 

Palakuvioiduilla alhaisem-

man vierintävastuksen renkail-

la säästää litroittain polttoai-

netta alentaen samalla työstä 

aiheutuvia päästöjä. Tavallisiin 

traktorinrenkaisiin verrattuna 

polttoaineenkulutuksessa on 

mitattu yli 10 % eroja. Pre-

mium-tasoistenkin vetokuvioi-

tujen renkaiden vierintävastus 

voi olla jopa kaksinkertainen 

verrattaessa palakuvioituihin 

erikoisrenkaisiin. 

Renkaat valitaan käyttö-
tarkoituksen mukaan

Renkaita valittaessa kaikki läh-

tee käyttötarkoituksesta eli sii-

tä, minkä tyyppistä urakointia 

koneella tekee. 

Moni urakoitsija hankkii tal-

vi- ja kesäurakointiin eri ren-

kaat, jolloin renkaat voidaan 

optimoida käyttökohteen mu-

kaan. Kertainvestointina kak-

sien renkaiden hankinta on 

suuri, mutta ottaen huomioon 

renkaiden elinkaarikustannuk-

set se kuitenkin kannattaa. 

Vianorilta löytyy jokaiseen 

käyttökohteeseen räätälöidyt 

rengas- ja vanneratkaisut, ja 

ennen kaikkea renkaiden so-

veltuvuus kyseiseen konee-

seen varmistetaan aina huo-

lella. 

– Kun lähdetään vaihta-

maan traktoriin erikoisrenkai-

ta, vastaan voi tulla tilanteita, 

joissa rengaskoko vaihtuu. 

Meillä on tietotaito varmistaa 

uuden rengassarjan soveltu-

vuus kyseiseen koneeseen. 

Nelivetotraktorissa lasketaan 

renkaalle murtoprosentti, sillä 

traktorin etupää vetää aina hiu-

kan enemmän. Rengaskokoa 

vaihdettaessa varmistamme, 

että uusi rengassarja voidaan 

asentaa koneeseen niin, ettei 

se rasita voimansiirtoa liikaa, 

Koivula tarkentaa.

ERIKOISRENKAAT TEKEVÄT URAKOINTITYÖSTÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ 
TURVALLISEMPAA, NOPEAMPAA JA TEHOKKAAMPAA
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Suomen suosituin 
kuormaaja nyt 

kampanjahintaan!

WWW.AVANT.FI

Avant-kuormaajat ja -työlaitteet
Avant Tecno Oy
Puh. (03) 347 8825        myynti@avant.fi
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi

Avant 500-sarja on hinta-tehosuhteeltaan 
lyömätön mallisarja, jossa yhdistyvät 

suuri nostoteho, kompaktit ulkomitat ja 
luotettava perushydrauliikka. 

Alensimme kaikkien 500-sarjan mallien 
hinnat. Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Kaamoskampanja voimassa 15.1.2023 asti.

Y K S I  K O N E  –  Y L I  2 0 0  T Y Ö L A I T E T T A

AVANT 
523

AVANT 
528

AVANT 
530

(22 hv) (26 hv) (26 hv)

Työ-
hydrauliikka 

34 l/min 
185 bar

36 l/min 
200 bar

36 l/min 
200 bar

Nostoteho 
(hydraulinen) 1 350 kg 1 500 kg 1 500 kg

Kaatokuorma 800 kg 950 kg 950 kg
Max. murto- 

voima / 50 cm 1 100 kg 1 250 kg 1 250 kg

Kampanjahinta 
 alk. (alv 0%) 22 900 € 24 900 € 26 900 €

Pelinrakentajan uusi 
näkymä leimikolle.
Uudet karttatasot näyttävät maaston ja puuston 
ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Kokonaiskuva leimikosta mahdollistaa  
tarkkaan harkitun pelikentän.

 3D-malli maastosta

Harvennuspoistuma

Puulajit
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Niin Palms kuin Palmse perävävaunut tulevat Virosta. Rentin palveluvalikoimaan kuuluu 
maahantuonti, myynti, huolto ja varaosat.

Honkajoen konepäillä koeponnistettiin myös Rentin uudistuneet toimitilat. – Laajan Ca-
se-malliston lisäksi esillä on Palms metsäperävaunut ja -kuormaajat sekä Palmse perä-
vaunut, kertoo Juha Leivo.

Honkatradingilla oli esillä Suomen ensimmäinen Hidromek tiehöylä. Lähinnä kaivukoneis-
taan tunnettu Hidromek on herättänyt paljon kiinnostusta myös laadukkaalla tiehöylällään, 
kertoo Antti Forma.

HONKAJOEN KONEPÄIVÄT

Honkajoki Worksin pihalla löytyi Honkajoen Konepäivien aikana laaja määrä erilaisia lisä-
laitteita ja työ laitteita erillaisiiin käyttötarkoituksiin, kun esillä olivat muunmuassa: kauhat, 
aurat, tukkikourat, pikakiinnikkeet. Honkajoki Works on valmistanut lisä- ja työlaitteita 
maansiitokoneisiin ja kiinteistöhoito koneisiin vuodesta 2001. Valmistus ja sunniittelu to-
teutuu täysin kotimaisin voimin, Honkajoki Worksin valikoima on todella laaja ja valikoimas-
ta löytyy kaikkiin koneisiin lisä- ja työlaitteet. Honkajoki Worksin palveluihin kuuluu myös 
polttoleikkaus, särmäystyöt, sekä kaivinkoneiden puomin jatkot ja lyhennykset.

LISÄLAITEMYYNTI
Toni Laitolahti, p. 0400 939 715 • Timo Vähäsantanen, p. 040 300 8543

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

PYÖRÄKUORMAAJIEN JA KAIVURIEN 
PIKAKIINNIKKEET JA ADAPTERIT

SUPPILOKAUHATETUPIKAKIINNIKKEETPIKAKIINNIKKEET

SIIPILUMIKAUHAT HIEKOITUSKAUHAT

KEVYTMATERIAALIKAUHAT, KIPPIKAUHAT, SORAKAUHAT

www.hwoy.fi

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

ALUEAURAT, NIVELAURAT, KERÄÄVÄT AURAT

LAATUTUOTTEITA LAATUTUOTTEITA 
HONKAJOELTAHONKAJOELTA

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja Onnellista ja Onnellista 

Uutta vuotta 2023!Uutta vuotta 2023!
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CASE CX 245 D SR       -18
5 500h 
Steelwrist, eberi, rasvari.
Novatron 3D.

CASE CX 245 D SR       -18
NOVATRON  3D
8008h
Rototilt R8 + novatron 3D.

CASE CX 180           -16
5 530 h 
Hyväkuntoinen kone uusilla 
perusketjuilla ja vetokehillä.

CASE CX 145D           -18
7 860 h 
Hyväkuntoinen Casen kaivin-
kone hakkuuvarustuksella.

CASE CX 145 C SR       -14
9 300 h 
Rototilt R6, rasvari, eberi. 
  

CASE CX 85 D SR         -22
5 h 
Rototilt R3+pihti. Uusi kone 
nopeaan toimitukseen.

CASE 695 ST                 -14
9 300h
Rototilt ja taka-ajot ym.

CASE 221 F                   -21
930h
Huippusiisti kone ensim-
mäiseltä omistajalta.

DOOSAN DS 253 LCR-5  -18
3 994h
Engcon EC226. Todella 
siisti.

KOBELCO SK 350 LK-10  -18 
5 100h
Novatron 3D, rasvari ja 
lämmitin.

HITACHI  ZX 210 LC N-6   -17 
5 000h
Engcon EC226+pihti. No-
vatron 3D, eberi ja rasvari.

129 000€

NEW HOLLAND 8360 RC  -96
4 508h
RC-vaihteisto, 4-lohkoa, 
ilmastointi.

29 900€

135 000€135 000€59 500€47 900€

119 000€ 93 000€ 59 000€ KYSY HINTAA

KYSY HINTAA

VALTRA N 174                     -17
3 500h
Tulossa Ouluun, kysy lisää! 

KAWASAKI MULE  Pro MX -22
1h
Uusi, lämmin ohjaamo, 
kippaava lava. Rekisteröity 
traktoriksi.

MCCLOSKEY R105       -20
1 314h
23tn Huipputehokas suora-
syöttöseula.

MCCLOSKEY J40 V2    -22
LEUKAMURSKA
Osta omaksi tai vuokraa!

HITACHI ZX 225 US R LC-6  
 5 700h                              -17
Engcon EC226+pihti, rasvari 
ja webasto. Hieno kone! 

119 000€

KOBELCO SK 140 SR LC   
4 070h                -19
Engcon EC219 + pihti, 
webasto.

119 900€ KYSY HINTAA 159 000€ 15 990€

Ilmoitetut hinnat alv. 0%

139 000€

R155
• Huipputehokas suorasyöttöseula
• 7,44m3 seulapinta-ala
• Työpaino 30tn
• Moottoriteho 127hv

• 6-sylinterinen FPT moottori
• Uusi ohjaamo
• Erinomainen hydrauliikka
• Valmistettu Japanissa

RENTTI ON UUSI PALMS-METSÄPERÄVAUNUJEN JA
PALMSE TRAILER-PERÄVAUNUJEN MAAHANTUOJA!

CASE CX210E
UUSI E-Sarja

PIRKKALA  Juuso Salonen 050 550 9339
TUUSULA   Harri Hassinen 050 310 9992
OULU   Ari Kiviharju 040 026 1013
HONKAJOKI  Teemu Hietaoja 050 410 1230  • Konsta Ala-Kantti 050 551 1515  • Juha Leivo 050 379 9992

99 000€



KAIKKI TYÖKONEISTA 16

Sy-Klone Vortex® Max -moottoroitu 
esipuhdistin on kehitetty suojaamaan 
moottoreita, joissa tavanomainen imu- 
ilmalla toimivan esipuhdistimen erotte-
lukyky ei ole riittävä haastavissa pölyi-
sissä olosuhteissa. Puhtaan ilman tuotto 
jopa 25,5 m3/min.

Maksimoi moottorin suorituskyvyn ja 
suodattimen käyttöiän: Tarjoaa jatku-
van, puhtaan ilmavirran riippumatta ko-
neen toimintatilasta. Minimoi seisokit ja 
huoltokustannukset.

Moottorin imuilman 
esipuhdistin

ytm.fi/liikkuvakalusto/ 

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

Vortex® Max 
Moottorin imuilman esipuhdistin

UUTUUSTUOTE

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

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

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

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

 

ytm.fi/liikkuvakalusto/ 

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

Vortex® Max 
Moottorin imuilman esipuhdistin

UUTUUSTUOTE

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

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

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

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

 

ytm.fi/liikkuvakalusto/

Sy-Klone ilmanpuhdistustuotteet ja 
muutkin liikkuvan kaluston ratkaisut 

asiakaslähtöisesti, luotettavasti ja 
vastuullisesti toimittaa:

Varmista 
turvalliset työolosuhteet 
ja paranna tuottavuutta 

puhdistamalla työkoneen 
ohjaamon ja moottorin 

tuloilma.
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Veljekset Toivanen Oy:n Veli-Matti Hettula ja Mika Hartikainen Hidromek HMK 600 MK 
tiehöylän Honkatradingin Antti Formalta. Työt alkoivat välittömästi koulutuksen jälkeen 
Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen aluehoidossa. Hoidossa on kaivosalueella 
noin 50 kilometriä väyliä. Tiehöylä on Toivasen neljäs Hidromek. Kolme aiempaa ovat 
kaivukoneita.

Hidromek HMK 600 MK työpaino on noin18 tonnia ja moottorina 172 kW Mecedes-Benz. 
Lisävarusteena tehtaalta on muun muassa emäterän edessä oleva repijä ja Honkatra-
dingilla asennettu Lincoln keskusvoitelu ja lumistoppari Honkajoki Worksilta. Ensimmäiset 
työkokemukset koneesta ovat varsin positiiviset.

SUOMEN ENSIMMÄINEN HIDROMEK-TIEHÖYLÄ VELJEKSET TOIVASELLE

MEILTÄ LÖYDÄT KAIKEN 
MAANRAKENNUKSESTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOON

Vesalantie 18 • Pirkkala
www.jhcenter.fi

Sähköpostit:

KAUHAN KULUTUSOSAT JOHTOPYÖRÄT

Hannu Pesonen  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc)  •  050 355 7772

Miika Nyrö  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc) •  050 373 4587

Tomi Heinonmäki  • Myynti (Telasto, Pmc)  •  040 573 9071

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, Pmc)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti Ja Markkinointi  •  050 340 9901Vesalantie 18 -  Pirkkala

KAIKKI  MAANRAKENNUKSESTA KIINTEISTÖNHUOLTOON

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

Jukka Vartola  •  Myynti (Snowstar, Telasto, PMC)  •  050  355 7772 

Tomi Heinonmäki  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  040 573 9071 

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti ja markkinointi  •  050 340 9901

Omalla asennuslinjallamme laputamme, 
lyhennämme tai pidennämme telat 
asiakkaan koneeseen sopiviksi. 
Vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. 
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TALVI TULEETALVI TULEE

KETJUPAKETTITARJOUSKETJUPAKETTITARJOUS
RAJOITETTU ERÄ!RAJOITETTU ERÄ!
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MEILTÄ LÖYDÄT KAIKEN 
MAANRAKENNUKSESTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOON

Vesalantie 18 • Pirkkala
www.jhcenter.fi

Sähköpostit:

KAIKKI TELASTOT
SAMASTA TALOSTA
...NIIN KUMI- KUIN RAUTATELASTOT

KAUHAN KULUTUSOSAT JOHTOPYÖRÄT

Hannu Pesonen  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc)  •  050 355 7772

Miika Nyrö  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc) •  050 373 4587

Tomi Heinonmäki  • Myynti (Telasto, Pmc)  •  040 573 9071

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, Pmc)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti Ja Markkinointi  •  050 340 9901Vesalantie 18 -  Pirkkala

KAIKKI  MAANRAKENNUKSESTA KIINTEISTÖNHUOLTOON

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

Jukka Vartola  •  Myynti (Snowstar, Telasto, PMC)  •  050  355 7772 

Tomi Heinonmäki  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  040 573 9071 

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti ja markkinointi  •  050 340 9901

Omalla asennuslinjallamme laputamme, 
lyhennämme tai pidennämme telat 
asiakkaan koneeseen sopiviksi. 
Vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jhcenter_210x297mm.pdf   1   1.9.2021   16.21

MEILTÄ LÖYDÄT KAIKEN 
MAANRAKENNUKSESTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOON

Vesalantie 18 • Pirkkala
www.jhcenter.fi

Sähköpostit:

KAIKKI TELASTOT
SAMASTA TALOSTA
...NIIN KUMI- KUIN RAUTATELASTOT

KAUHAN KULUTUSOSAT JOHTOPYÖRÄT

Hannu Pesonen  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc)  •  050 355 7772

Miika Nyrö  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc) •  050 373 4587

Tomi Heinonmäki  • Myynti (Telasto, Pmc)  •  040 573 9071

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, Pmc)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti Ja Markkinointi  •  050 340 9901Vesalantie 18 -  Pirkkala

KAIKKI  MAANRAKENNUKSESTA KIINTEISTÖNHUOLTOON

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

Jukka Vartola  •  Myynti (Snowstar, Telasto, PMC)  •  050  355 7772 

Tomi Heinonmäki  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  040 573 9071 

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti ja markkinointi  •  050 340 9901

Omalla asennuslinjallamme laputamme, 
lyhennämme tai pidennämme telat 
asiakkaan koneeseen sopiviksi. 
Vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jhcenter_210x297mm.pdf   1   1.9.2021   16.21

MEILTÄ LÖYDÄT KAIKEN 
MAANRAKENNUKSESTA 
KIINTEISTÖNHUOLTOON

Vesalantie 18 • Pirkkala
www.jhcenter.fi

Sähköpostit:

KAIKKI TELASTOT
SAMASTA TALOSTA
...NIIN KUMI- KUIN RAUTATELASTOT

KAUHAN KULUTUSOSAT JOHTOPYÖRÄT

Hannu Pesonen  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc)  •  050 355 7772

Miika Nyrö  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc) •  050 373 4587

Tomi Heinonmäki  • Myynti (Telasto, Pmc)  •  040 573 9071

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, Pmc)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti Ja Markkinointi  •  050 340 9901Vesalantie 18 -  Pirkkala

KAIKKI  MAANRAKENNUKSESTA KIINTEISTÖNHUOLTOON

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT
lähes 300 yleisimpään kaivukoneeseen

Jukka Vartola  •  Myynti (Snowstar, Telasto, PMC)  •  050  355 7772 

Tomi Heinonmäki  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  040 573 9071 

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, PMC)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti ja markkinointi  •  050 340 9901

Omalla asennuslinjallamme laputamme, 
lyhennämme tai pidennämme telat 
asiakkaan koneeseen sopiviksi. 
Vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

jhcenter_210x297mm.pdf   1   1.9.2021   16.21

Telaston kulutusosat ja asennukset lähes kaikkiin Telaston kulutusosat ja asennukset lähes kaikkiin 
kaivukoneisiin suoraan luotettavalta kotimaiselta toimittajalta.kaivukoneisiin suoraan luotettavalta kotimaiselta toimittajalta.

’’JHT nelosenketju’’ 2650 €2650 €

Hannu Pesonen  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc)  •  050 355 7772

Miika Nyrö  •  Myynti (Snowstar, Telasto, Pmc)  •  050 373 4587

Tomi Heinonmäki  •  Myynti (Telasto, Pmc)  •  040 573 9071

Markus Viitanen  •  Myynti (Telasto, Pmc)  •  050 405 9360

Jouko Heinonmäki  •  Myynti Ja Markkinointi  •  050 340 9901

www.jhcenter.fi
Vesalantie 18 -  Pirkkala Sähköpostit on muotoa 

etunimi.sukunimi@jhcenter.fi

 HARJALAITTEET     HIEKOITUSKAUHAT      AURAT       KAUHAT      ASFALTTILEIKKURIT

LAADUKKAAT TELASTON KULUTUSOSAT LÄHES 300 YLEISIMPÄÄN KAIVUKONEESEEN

 ASFALTTILEIKKURIT

 KAAPELIKAUHAT

 KALLISTUVAT LUISKAKAUHAT

 PIKAKIINNIKKEET

 KEVYTMATERIAALI KAUHAT
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 TASOITUSKAUHAT
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KAIKKI  MAANRAKENNUKSESTA KIINTEISTÖNHUOLTOON
 

LAADUKKAAT
TYÖLAITTEET
SUORAAN VARASTOSTA
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alv 0%

’’JHT kutosenketju’’ 3500 €3500 € alv 0%
Sisältää vetorattaat, ketjut ja pultit

RAHTIVAPAASTI VUODEN LOPPUUN!

BIOPOLTTOÖLJYN jakeluvel-

voite ollaan kymmenker-

taistamassa, mutta samalla 

ei tarkastella lainkaan nos-

ton vaikutuksia työkoneyri-

tyksille. Näin puutteellisesti 

valmisteltua esitystä ei tule 

tällaisenaan hyväksyä, vaa-

tii Koneyrittäjien toimitus-

johtaja Matti Peltola.

Torstaina annetus-

sa hallituksen esitykses-

sä huomiota on kiinnitetty 

maataloudelle aiheutuviin 

kustannusnousuihin ja sa-

malla on arvioitu vaikutuk-

sen olevan vajaa kaksi pro-

senttia. Nyt kun on tämä 

rikka havaittu, malka sil-

mässä on jäänyt näkemät-

tä. 

 – Emme kritisoi kompen-

sointia maataloudelle, mut-

ta pääasialliset vaikutukset 

yrityksille on asiassa vali-

tettavasti unohdettu, sanoo 

Peltola.

Polttoöljyn hinnan nou-

suksi esityksessä on arvi-

oitu 27 prosenttia; mah-

dollisesti jopa enemmän. 

Kun polttoainekustannuk-

set työkoneyrityksessä ovat 

monesti 20 prosentin luok-

kaa ja kun työkonekäytössä 

polttoöljyn kokonaiskulu-

tuksesta käytetään 45 pro-

senttia, ei voi kuin ihmetellä 

valmistelun puutteellisuut-

ta, toteaa Peltola.

Kun yksittäisen tilan vai-

kutuksiksi on arvioitu 40 

snt/litran hinnannousulla 

noin 1 400 euroa vuodessa, 

niin yksittäisessä koneyri-

tyksessä vaikutukset ovat 

kymmeniä tuhansia ja jopa 

enemmän vuodessa.

Koska muutosten esite-

tään tulevan voimaan vasta 

vuodesta 2026 alkaen, esi-

tystä ei tulisi viedä kiireellä 

läpi. Varsinkaan kun nykyi-

sessä maailmantilanteessa 

kaikki polttoaineiden hintoi-

hin liittyvät arviot ovat erit-

täin epävarmalla pohjalla.

BIOPOLTTOÖLJYN 
JAKELUVELVOITTEEN 

NOSTOSSA 
YRITYSVAIKUTUKSET 

UNOHDETTU

KONEYRITTÄJIEN PELTOLA:
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Myyntimme palvelee sinua kaikissa koneiden hankintaan ja vuokraukseen liittyvissä asioissa.

UUDEN SUKUPOLVEN KOMPAKTIT
CAT® PYÖRÄKUORMAAJAT
CAT 906 JA CAT 908 OVAT TÄÄLLÄ

Caterpillar Inc. All rights reserved.

www.avesco-cat.fi

Uudistuneessa mallistossa paljon tehokkuutta ja 
käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia, erityisesti 
Suomen olosuhteisiin sopivasti.

 Uudet Cat moottorit, 13 % enemmän vääntöä yhdistettynä 
 erinomaiseen polttoainetalouteen

 40km/h ajonopeus ja nopeusalueen vaihto liikkeessä (shift on the go)
 Markkinoiden hiljaisin paremmalla näkyvyydellä varustettu 

 uusi ohjaamo (5dB hiljaisempi vs. M-sarja)
 Next Gen -monitori, työlaitetilojen esisäädöt, liikkeiden 

 nopeuksien sekä hydrauliikan monipuoliset säädöt
 Ajon aikana kytkettävät etu- ja taka-akselin lukot
 Markkinoiden vakain ja suorituskykyisin kone
 Suuremmat polttoainesäiliöt mahdollistavat pidemmät 

 työskentelyjaksot
 Automaattinen ilmastointilaite ja paineistettu ohjaamo, 

 parempi lämmitys ja jäähdytysteho 

KERAVA Tuomas Kallionpää 040 524 5181
TAMPERE Kari Uusinoka 040 482 2191
LAHTI/LPR Heikki Koskema 0440 432 382
JYVÄSKYLÄ Paavo Eskelinen 040 356 9565
SATAKUNTA/TURKU Sami Kukkonen 040 610 8777
VAASA Santeri Mikkonen 040 531 7198
OULU/LAPPI Mikko Salonen 040 562 9156

OULU/KOILLISMAA Mika Pulkkinen 040 579 5340
KUOPIO Hannu Jurvelin 0400 543 098

KÄYTETYT KONEET Saki Ahvenniemi 040 485 8847
AGGREGAATIT Markku Hirvensalo 040 760 1451
AVESCO RENT Peter Björkman 040 842 1595
Sähköposti: etunimi.sukunimi@avesco-cat.fi
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MAANKATTAVAT PALVELUMME:
 Uusien ja käytettyjen Cat®-laitteiden myynti ja vuokraus
 Kattava huolto- ja kunnossapitoverkosto
 Cat®-varaosat ja huoltotarvikkeet
 Cat®-generaattoreiden myynti ja vuokraus
 Joustava Cat Finance -rahoituspalvelu

CAT® KUMPPANISI ON

AVESCO

PALVELUNUMEROT

Huollon ajanvaraus 020 111 5600
Varaosat ja hydrauliikkaletkut 0800 12280
Tekninen tuki 020 111 5757

www.avesco-cat.fi

Avesco Oy kiittää Hankintavinkkejä hyvästä kumppanuudesta.

Caterpillar Inc. All rights reserved.
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SAAPUMISPÄIVÄNÄ sunnuntai-

na Munchenin lentokenttä oli 

ruuhkainen ja sanan Bauma 

kuuli sieltä täältä puheensori-

nassa. Ja maanantaiaamuna 

messualueelle saapuessa aisti, 

että tätä on odotettu, järjestet-

tiinhän edellinen Bauma  3,5 

vuotta sitten. Näytteilleasetta-

jia oli yli 3000 ja kävijöitä noin 

puoli miljoonaa. Esillä olivat 

kaikenlaiset rakentamiseen liit-

tyvät koneet ja laitteet.

Vaikuttavimmat messuosas-

tot löytyivät Liebherriltä, Wir-

tgeniltä ja Caterpillarilta. Isoja 

tekijöitä oli myös poissa mm. 

Sandvik, Metso-Outotec, Vol-

vo ja JCB.  Messuinvestointi 

on rahallisesti iso ja messujen 

ja erilaisilla variaatioilla varus-

tettuna. Kun pyritään pääs-

töttömyyteen ladattava akku 

ei ollut ainoa ratkaisu. Erääl-

lä merkittävällä valmistajalla 

ollut vielä kaupan, ehkä ensi 

vuonna oli vastaus aika monel-

la kysyttäessä milloin näitä voi 

ostaa. Suurin osa toimijoista 

oli tuonut esille akkuratkaisu-

levaisuudessa. Sanoihan eräs 

tunnettu lordikin viime talvena, 

että emme aio heittää poltto-

moottoreita pois vaan teemme 

niistä vedyllä toimivia. Myös 

polttokennoratkaisuja on ko-

keiltu. Jotkin kemian alan yri-

tykset kehittävät menetelmiä, 

joilla vety sidottaisiin johonkin 

toiseen aineeseen, jotta se oli-

si helpommin varastoitavaa ja 

kuljetettavaa. Konevalmista-

jat ovat selvästi panostamas-

sa päästöttömyyteen ja on 

hienoa, että akun rinnalle ke-

hitetään muitakin ratkaisuja. 

Koneet olivat myös digitalisoi-

tuneet edelleen. Rauta sinänsä 

ei ole muuttunut paljoakaan.

vaikuttavuutta on vaikea mi-

tata. Kaikille toimijoille Bauma 

-messut tekevät ison loven 

markkinointibudjettiin. Isoilla 

valmistajilla satsaus on kym-

menien miljoonien luokkaa. 

Messuvieraalle tapahtuma tar-

josi paljon. Alalla toimiva näki 

lähes kaiken saatavilla olevan 

rakentamiseen liittyvän kalus-

ton, kun vain jaksoi kiertää ja 

katsella. Messuosastoilla oli 

runsaasti avuliasta henkilö-

kuntaa neuvomassa ja opas-

tamassa. 

Messuilla oli näkyvissä myös 

tulevaisuus. Iso osa valmista-

jista oli panostanut päästöt-

tömyyteen ja tulokset olivat 

messuilla näkyvissä. Kaikki ei 

oli esillä kaivinkone, jossa oli 

polttomoottori modifioituna 

vetykäyttöiseksi. Vety on to-

dennäköinen akkujen rinnalla 

käytettävä energiamuoto tu-

Kramerin osastolta löytyy Simo Ahlgren, joka on KH koneet Group Oy:n toimitusjohta-
ja. Mikä on Wacker Neusonin ja Kramerin yhteys  laitteethan ovat messuilla samalla 
osastolla? ”Niillä on hyvinkin läheinen yhteys Wacker Neuson Group omistaa Kramerin”, 
kertoo Simo Ahlgren ja jatkaa, ” Me edustamme näitä merkkeja ja lisäksi meiltä myydään 
Kobelco- kaivinkoneita ja Yanmarin koneita sekä Dynapacin tuotteita”. Simo Ahlgreniin 
takana on Kramer- kurottaja, jonka mallistoa aletaan tuoda Suomeen tulevaisuudessa 
voimallisesti.

Kubotalla oli lukuisia akkukäyttöisiä koneita. Konesilta Oy:n Ville Kyllösen mukaan RT 210-
2e tulee ehdottomasti kiinnostamaan suomalaisia asiakkaita. Koneita ei ole vielä tuotu 
virallisesti Eurooppaan mutta ensi vuonna se lienee tapahtumassa. Koneen rakenne on 
sama kuin tutussa dieselversiossa mutta tässä e mallissa on voimanlähteenä akku ja 
kaksi sähkömoottoria. Ajolle ja hydrauliikalle on kummallekin omat moottorinsa.

Kuvasssa keskellä Jarkko 
Kosunen Koneurakoin-
ti Jarkko Kosunen Oy, 
”Töitä on hyvin ja tulevai-
suus näyttää myös hyväl-
tä tällä hetkellä menee 
ihan mukavasti,” kertoo 
Jarkko Kosunen. Oikeal-
la vieressä säestää Suo-
men Rakennuskoneen 
avainasiakaspäällikkö Jari 
Salomäki,” Hyvin menne 
konekauppiaillakin, Bau-
massa näyttää kaikki pa-
remmalta. Suomalaisiakin 
on paljon liikkeellä”.

BAUMA 2022 -MESSUT MÜNCHENISSA 24.–30.10.
O L L I  S I LTA N E N
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Wirtgenin osastolla oli Hamm Epower jyrä joita aletaan 
myöhemmin tuoda Suomeen. Sähkömoottori on tullut di-
esel- moottorin tilalle. Koneessa on edelleen hydrauliikka, 
jolloin aiempia komponentteja voidaan hyödyntää. Kone 
toimii päivän yhdellä latauksella, mikäli täysi teho ei ole 
käytössä. Kaikki jyrät voidaan tarjota jatkossa sähköisinä. 
Sähköjärjestelmät ovat 48 volttisia, huoltaja ei tarvitse 
sähkötyölupia. Kuvassa Ari Tulus, Pasi Päkki ja Petri Roi-
ninen.

Dinoliftin osastolta tavoitettiin markkinointi- ja viestintä-
asiantuntija Julia Asplund ,”Meidän ykköstuotteemme 
on tämä Dino 280RXT, jonka saa sekä dieselkäyttöise-
nä että akkuversiona. Tällä hetkellä molempia kysytään 
tasapuolisesti. Akkukäyttöisen etuna on päästöttömyys 
ja hiljainen ääni, mutta on diesel-versioillakin vielä vahva 
kannatus”.  Dino RXT on kuukulkija, jonka puomi ulottuu 
peräti 28 metriin ja se on varustettu tukijaloilla

Liebherrinkin osastolla olivat tulevaisuuden energiamuo-
dot esillä nyt myytävän malliston lisäksi. Jarmo Alppivuori 
esitteli Liebherr- kaivinkonetta, jossa oli modifioitu die-
selmoottori. ”Koneessa on dieselmoottori joka on muu-
tettu vedyllä toimivaksi ja polttoaine on kaasumaisena 
tankissa, pakoputkesta ei tule saasteita vaan puhdasta 
vesihöyryä”, kertoo Liebherr Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Jarmo Alppivuori.

Teemu Tourunen ja Janne Salomäki Rotatorilta Hitachi osastolla. Hitachin sähkökoneet 
ovat ensiesittelyssä. Standiltä löytyi myös latauskontti josta saa 400 voltin sekä 800 
voltin latauksen. Hitachin koneita on molemmilla jännitteillä. ”Hitachin koneet eroavat 
kilpailijoista siinä että niitä voi ajaa myös latauskaapeli kiinni. Pelkällä akulla toiminta-aika 
on 4 tuntia,” kertoo Teemu Tourunen.

Komatsun osastolta vastaan tulivat ensimmäisenä hybridikaivinkoneet ja Suomen Raken-
nuskoneen uusi myyntijohtaja Pasi Gerpe, ”Me luotamme hybridikoneeseen. Energian 
talteenottomme on noin 20 % luokkaa ja varsinkin työssä, jossa joudutaan paljon käyt-
tämään ylävaunun kääntöä, säästöt korostuvat. Asiakkaat joutuvat miettimään entistä 
enemmän polttoainekuluja tämän päivän hinnoilla ja hybridi on helpoin ja nopein ratkaisu”.

Caterpillarilla oli näyttävä osasto kuten aina Baumassa. Se oli rakennettu yhdessä Zep-
pelinin kanssa, joka on yksi suurimmista Cat dealereistä. Kuvassa keskellä  Avesco Suo-
men Teemu Raitis esittelemässä M 318 konetta suomalaisille asiakkaille. Toimitusjohtaja 
Teemu Raitis, ”Hyvät messut, paljon suomalaisia asiakkaita, jotka pääsivät tutustumaan 
myös Avescon omistajiin. Pääsimme näyttämään mitä on Avesco ja Caterpillar yhdessä”. 

Tornokone Oy:nVesa Terhivaara päivysti Sanyn osastolla 40 tonnin materiaalinkäsittely-
koneen vieressä, ”Koneen työpaino on yli 40 tonnia ja siinä on nouseva hytti ja vaihdetta-
va puomisto. Uskon että tämä tulee kiinnostamaan suomalaisia materiaalinkäsittelijöitä. 
Meillä on myös uusi 8 tonnin kone tulossa Suomen markkinoille”.

Hitachin sähköinen minikaivuri lisälaitteineen. 

Topias Rautionmaa palvelee suomalaisia asiakkaita Hyun-
dain osastolla. Topiaksen takana on uusi malli AX48AZ. 
”Pienten koneiden mallisarja kokoluokasta 17 aina 55 
asti uudistuu täysin. Mm 40-55 malleista löytyy kuorm-
antunteva hydrauliikka. Konetta on myös modernisoitu 
ohjaamon osalta”, kertoo Topias Rautionmaa

Doosanin osastolla oli uutuutena mm. DX 1000LC-7. 
Timo Salin RealMachinerylta kertoo, “Doosanin teema-
na Baumassa on  tarjonnan leventäminen sekä pieneen 
että isoon päähän, mm. minikaivureita on lisää. Tämä iso 
uutuus on työpainoltaan 100 tonnia ja suunnittelultaan 
kokonaan uusi. Kone on tehty tuottamaan; tehot, paino 
ja ulottuvuudet ovat kohdallaan”.
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neen V20e koneen kuljetta-

jan kommentti oli että hän 

ei koskaan enää halua ajaa 

perinteistä diesel moottorilla 

varustettua konetta koska 

sähkökone on hiljainen ja 

moottorin vääntömomentti 

on ylivoimanen dieselkonee-

seen verrattuna.

Ensiesittelyn Suomessa 

sai myös malliston uusin ko-

ne Bucher VR50e 5,6 kuuti-

on roskasäiliöllä.

Täyssähköisessä VR50e 

koneessa on 137 kWh 

Buchery Battery Pack Li-ion 

akusto, sisäänrakenttu 22 

kW laturi ja ulkoinen 70 kW 

lataus jolloin akuston lataus-

OY J-TRADING AB esitteli 

18.10.22 Olympiastadionil-

la Helsingissä ensimmäistä 

kertaa Suomessa täyden 

vailkoiman sähköllä toimi-

via Bucher lakaisukoneita 

ja -autoja. Esillä ja koeajet-

tavissa olivat Bucher mallit 

V20e, VR50e sekä V65e. 

Bucher sähkölakaisukoneet 

ovat ainutlaatuisia työkonei-

ta sillä akkujen kapasiteetti 

on niin suuri että yhdellä 

akkujen latauksella pystyy 

koneilla työskentelemään  

8–10 tuntia. Suomeen toi-

mitettujen lakaisu-koneiden 

käyttäjät ovat tyytyväisiä 

koneisiin ja paikalla käy-

aika on 1,5 – 2 tuntia 0 – 100 

%. Täydellä latauksella ko-

ne suoriutuu jopa 10 tunnin 

työvuorosta ja tunnin teho-

latauksella saavutetaan yli 5 

tunnin työteho.

VR50e koneen mitat ja 

tekniset ominaisuudet ovat 

samat kuin diesel versio 

Bucher CityCat 5006 ko-

neessa. VR50e koneen yllä-

pito- ja käyttökustannukset 

ovat erittäin alhaisia verrat-

tuina perinteisiin diesel ko-

neisiin ja päästöarvot nolla.  

Bucher Battery Pack akus-

tolle on saatavissa jopa 6 

vuoden takuu.

BUCHER SÄHKÖKONEET

Suomen paras maanrakennuskoneiden
purkuosavarasto.

Volvon alkuperäiset ja tarvikeosat osat meiltä.

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

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

Lisää lisälaitteita ja varaosia www.hat.fi/kauppa

Volvo L90H,  11750 h,  2015
ilmast., bss, rasv, 3.hydr, hydr. pk, 

renkaat Bridgestone VJT 
20.5xR25 100%, lohkoläm. 

Myös vuokraus 3200 € +alv/kk

Case IH 895,  1991
etukuormaaja, perälevy, 

yleiskauha, melko uudet renkaat

13 630 € +alv94 800 € +alv

70 000 € +alv

Kobelco SK140SRLC-3, 2015
3 puskulevyllä, 7700h, ilmast, rasv, 
Engcon propo pihdillä, luiskakauha, 

puskulevy, 700mm telat, eber, 
led-työvalot. 

Myös vuokraus 3200 € +alv/kk

Socomec SFO 2200, 2015 
2300 kg pulveroisija pyörittäjällä, 

vähän käytetty, HW works 20 
-kiinnikelevy, leikkuri, vaihdettavat 

hampaat. 21–30 t koneisiin

15 900 € +alv

Jarmo Sivula 040 300 8538
Mikko Heinola 040 300 8501www.tanerent.fi
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SAFETY FIRST!
”SMP Rototiltti ja HardLock®  
ovat lyömätön yhdistelmä,  
joka säästää sekä konetta  

että henkiä.”

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

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



KAIKKI TYÖKONEISTA 24
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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

Doosan DX235LCR -14 75.900 €
7290h, Rototilt, rasvari, 
800mm telat

Volvo L70F -08 85.900 €
5050h, hydr.pikakiinnike, hydr.piikit, 
yleiskauha

Kobelco SK55SRX-6 -16 49.900 € 
3880h, Rototilt, rasvari, uusi kauha

Volvo L90F -07 69.900 €
17440h, rasvari, BSS. pikal., kamera

New Holland MH2.6 -06 45.900 €
5950h, engcon, luiskakauha, 
lokasuojat, ilmastointi

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

Kobelco SK230SRLC-5 -18 174.900 €
4050h, Marttiini kallist.+pyör., 
Leica 3D, hyvät työlaitteet

Volvo EW200 -98 19.900 €
22980h, pikal.NTP10 + engcon, 
kauha

Lännen 8600K -19 189.000 €
2300h, engcon,+pihdit, 
etukuormaaja

PIRKKALA PIRKKALA

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

Volvo L90F -08 74.900 €
15750h, rasvari, maakauha, 
trukkipiikit

Wille 345 -04 29.900 €
3380h, piikit, kauha, aura, harja, 
hiekotin ja pesuri+säiliö

Hyundai HX220L -17 105.900 €
3460h, 700mm telat, NTP10 hydr., 
engcon, uusi luiskakauha

TUUSULA 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

Volvo L25F -11 39.900 € 
2750h, hydr.pikak., hydr.trukkipiikit

Bobcat S450 -21 38.900 €
569h, 1-omistaja, hyvät varusteet, 
tehdastakuu

Caterpillar 308DCR -11 45.900 €
8100h, engcon + pihdit

Doosan DX80R -08 44.900 € 
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.

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

Bobcat E57W -17 77.900 €
2050h, huippuvarusteet ja 
mm. kippikärry

Kubota U48-4 -18 52.900 € 
2380h, kumitelat, lisähydr, tyvi-
taitto, uusi Rototilt

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

TULOSSA TULOSSA

TULOSSA

TULOSSA

TUUSULA

TUUSULA TUUSULATUUSULA

TUUSULA

TUUSULA

TUUSULA

PIRKKALA PIRKKALA

PIRKKALA

PIRKKALA
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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. Poraus-
laitteet 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

• 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

Kuluvan vuoden lokakuussa 
kuorma-autoilija Juha Kle-
mettilä kiinnitti ohi ajaessaan 
huomiota Lapuan Kirkkosillan 
kaiteella istuvaan nuoreen 
tyttöön. Näyssä oli jotain epä-
tavallista, eikä se jättänyt Kle-
mettilää rauhaan. Niinpä hän 
päätti soittaa lähistöllä asuval-
le tyttärelleen Iida Klemettiläl-
le, joka lähti ottamaan asiasta 
selvää. Ratkaisu oli oikea, sillä 
näin saatettiin estää peruutta-
maton tapahtumaketju.
Ammattina Sankari -kampanja 
palkitsi vuonna 2022 lapualai-
set Iida ja Juha Klemettilän 
pyyteettömästä teostaan 
17.11.2022 järjestetyssä gaa-
latilaisuudessa. 

LAPUALAISEN KULJETUSLIIKE J. 
Klemettilä Oy:n yrittäjä Juha 
Klemettilä oli ajamassa loka-
kuun 5. päivän iltana Lapuan-
jokea ylittävän Kirkkosillan 
kautta, kun hän huomasi ohi-
mennen jotakin tavallisuudes-
ta poikkeavaa. Sillan kaiteella 
istui ihminen, nuori tyttö, ja 
vieläpä vuodenaikaan nähden 
kevyessä vaatetuksessa. Kle-
mettilä ei pystynyt ohiajaes-
saan välittömästi reagoimaan 
näkyyn, mutta ajatus jäi kalva-
maan vahvasti. Mistä oikein oli 
kyse? Hetken mietittyään Juha 
Klemettilä soitti lähistöllä asu-
valle tyttärelleen Iida Klemet-
tilälle, kertoi näkemästään, ja 
pyysi Iidaa lähtemään paikalle 
tarkistamaan tilannetta. ”Per-
heessämme on aina puhuttu, 
että muista ihmisistä täytyy 
pitää huolta, ja tässä saattoi 
olla nyt sellainen tilanne”, Juha 
Klemettilä kertoo.

Iida lähti saman tien paikal-
le ja huomasi saman näyn: sil-
lan kaiteella tosiaan istui nuori 
tyttö. Iida jätti autonsa hieman 
etäämmäksi ja käveli rauhalli-
sesti kohti tyttöä, joka käyttäy-
tyi lähestyvää auttajaa kohtaan 
vähemmän ystävällisesti. ”Hän 
oli noin 13-14-vuotias, yläas-
teikäinen, ja vastasi tiuskimalla 
kaikkiin kysymyksiin, joita esi-
tin”, Iida Klemettilä kertoo.

Auttamaan lähtenyt Iida ei 
kuitenkaan ottanut tästä it-

vat jäädä reagoimatta, puhu-
mattakaan tulkinnanvaraisis-
ta. Klemettilä päätti kuitenkin 
reagoida mietityttäneeseen 

toimintaa lokakuisen illan pää-
tös olisi voinut olla murheel-
linen. Pelkkä avun soittami-
nen ei olisi tässä tapauksessa 
luultavasti johtanut samaan 
lopputulokseen, joten oli en-
siarvoisen tärkeää, että Iida 
Klemettilä huolehti tilanteesta 
ja siihen ajautuneesta tytöstä 
koko ajan. 

Raati nosti esille myös Juha 
Klemettilän päättäväisyyden, 
sillä tänä päivänä kynnys puut-
tua esimerkiksi katukuvassa 
näkyviin ilmiöihin voidaan ko-
kea liian korkeaksi. Ammatti-
na Sankari -kampanjan raati 
linjasi valinnassaan, että usein 
ilmiselvätkin tapaukset voi-

palkitsi Iida ja Juha Klemettilän 
Helsingissä, Katajanokan Ka-
sinolla 17.11.2022 järjestetys-
sä tapahtumassa 5000 euron 
shekillä, josta Sankarit lahjoit-
tivat 2500 euroa valitsemaansa 
hyväntekeväisyyskohteeseen, 
Mieli ry.:lle

Ammattina Sankari -kam-
panja on palkinnut raskaan 
liikenteen parissa työskente-
leviä ammattilaisia vuosittain 
Suomessa jo vuosikymmenen 
ajan. Kampanjan yhteistyö-
kumppaneina toimivat Brid-
gestone Europe Suomen si-
vuliike, Rahtarit Ry, Milcoa, 
Scania Suomi ja Raskas Ka-
lusto -lehti. 

seensä vaan jatkoi rauhallista 
juttelua tytölle. ”Noin puolen 
tunnin juttelun jälkeen sain 
hänet vähän avautumaan ja 
vastailemaan esitettyihin kysy-
myksiin”, Iida sanoo. ”Selvisi, 
että tytöllä oli ollut kotona riitaa 
ja paha olla. Mieleen oli tullut 
ajatus hypätä sillalta”, Klemet-
tilä jatkaa. 

Apu tuli oikealla tavalla  
ja oikeaan aikaan

Kun Iida oli saanut rauhallisella 

olemuksellaan keskusteluyh-

teyden syntymään, hän päätti 

kokeilla saisiko tytön suostu-

maan pois sillalta ja autoon 

lämmittelemään lokakuisesta 

illasta. Lopulta tämä onnistui, 

ja autossa keskustelu jatkui. 

Yhdessä mietittiin, mitä seu-

raavaksi tehdään. ”Selkeää 

ajatusta hänellä ei oikein ol-

lut, mutta se tuli selväksi, et-

tei tyttö halunnut kotiin.” Iida 

pyysi saada soittaa hälytys-

keskukseen, ja selvittää asiaa 

sitä kautta. Tähän tyttö suos-

tui. ”Soitin 112:n ja sieltä luvat-

tiin lähettää apua. Mietin, että 

minkälaista apua sieltä lähe-

tään, sillä siitä ei ollut puhet-

ta”, Iida kertoo. ”Noin puolen 

tunnin päästä sieltä soitettiin 

takaisin, että ambulanssi on 

tulossa, mutta sen saapumi-

seen kesti tästä vielä noin tun-

ti”, Klemettilä jatkaa. Toisin 

sanoen Iida oli tytön apuna ja 

lähellä noin kaksi tuntia ennen 

ammattiavun saapumista. Il-

man asiaan reagoimista ja ak-

tiivista apua olisi tuossa ajassa 

voinut tapahtua paljon ikäviä 

asioita. 

”Kun ambulanssi saapui, 
pyysin vielä hoitohenkilökun-
taa kunnioittamaan tytön toi-
vetta siitä, ettei häntä vietäisi 
kotiin. En tiedä, miten tapahtu-
mat siitä etenivät, mutta toivot-
tavasti hyvin”, Iida Klemettilä 
kertoo lopuksi.   

Ammattina Sankari -kam-
panja on päättänyt palkita Ii-
da ja Juha Klemettilän tästä 
teosta vuoden 2022 Sankarei-
na. Ilman heidän yhteistyötään 
sekä siitä seurannutta ripeää ja 
harkittua, sekä tilanteen koko-
naisuuden huomioon ottanutta 

asiaan nopeasti, ja tavalla, jol-
la auttamisketju saatiin ripeim-
min käyntiin. 

Ammattina Sankari -gaala 

YHDESSÄ EI JÄTETTY YKSIN – 
IIDA JA JUHA KLEMETTILÄN APU ESTI ITSETUHOISEN NUOREN AIKEET
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T-MEDIAN LUOTTAMUS&MAINE 
-tutkimuksessa selvitetään 

vuosittain Suomessa toi-

mivien yritysten mainetta 

kansalaisten keskuudes-

sa. Ponsse on ollut kolmen 

maineikkaimman yrityksen 

joukossa vuodesta 2017 

lähtien, eli yhteensä kuusi 

kertaa mainetutkimuksen 

kymmenvuotisen histo-

rian aikana. Tänä vuonna 

Ponssen mainearvosana oli 

4.06, joka on erinomaisel-

la tasolla. Kolmen kärkeen 

sijoittuneista yrityksistä 

Supercell ja Ponsse ylsivät 

erinomaisiin mainearvosa-

noihin luvuin 4.11 ja 4.06. 

Tänä vuonna tutkimukseen 

osallistui kaiken kaikkiaan 

11 663 suomalaista.  

tiömme voimavara ja jokai-

sen rooli osana toimintaa 

ja kokonaisuutta on tärkeä. 

Kiitos tästä Maine-palkin-

nosta kuuluu kaikille työn-

tekijöillemme, jotka val-

mistavat maailman parhaat 

metsäkoneet niin hyvinä 

kuin haastavinakin aikoina, 

ja pitävät asiakkaidemme 

koneet toiminnassa ympäri 

maailman jatkuvasti muuttu-

vassa ympäristössä”, kertoo 

hallituksen puheenjohtaja 

Jarmo Vidgrén.

Organisaatioita arvioitiin 

T-Median Luottamus&Mai-

ne -tutkimusmallilla, jossa 

organisaation saama maine-

pistemäärä muodostuu kah-

deksan eri osa-alueen kes-

kiarvona. Osa-alueet ovat 

yrityksen hallinto, talous, 

johtaminen, innovatiivisuus, 

vuorovaikutus, tuotteet & 

palvelut, työpaikka ja vas-

tuullisuus. Tutkimuksessa 

käytettiin viisiportaista arvi-

ointiasteikkoa (1–5), ja tulok-

set pohjautuvat touko-hei-

näkuussa 2022 toteutettuun 

tutkimukseen. 

Kriisiajat vaativat  
hyvää johtajuutta ja  
työnantajuutta

Mainetutkimuksen vaikut-

tavuusanalyysit osoittavat, 

että kansalaisten luotta-

muksen ja sidosryhmätuen 

rakentumiseen vaikuttavat 

haastavasta maailmantilan-

teesta johtuen aikaisempaa 

vahvemmin hyvä johtajuus 

ja mielikuvat yrityksistä 

työnantajina. Lisäksi T-Me-

dia on tutkimuksissaan 

havainnut, että omistusra-

kenteella on yhteys mainee-

seen. Tyypillisesti joka vuosi 

viiden maineikkaimman yri-

tyksen joukossa on kolmes-

ta neljään yritystä, joilla on 

perheyritystaustaa.

”Ponsselaiset ovat yh-

Ponsse on Suomen toiseksi maineikkain 
yritys vuonna 2022. Ensimmäiseksi 

mainetutkimuksessa sijoittui peliyhtiö Supercell
 ja kolmanneksi hissi- ja liukuporrasyhtiö 

Kone.

PONSSE ON JÄLLEEN 
YKSI SUOMEN MAINEIKKAIMMISTA 

YRITYKSISTÄ

NOKIAN TYRES GROUND KARE

PITOA NIITYLLE, 
MUKAVUUTTA MAANTIELLE

Urakointi pyöräalustaisella kaivinkoneella 
tai traktorikaivinkoneella vaatii renkailta 

paljon: tarvitset pitoa pehmeillä pinnoilla, 
maaperää vahingoittamatonta kulkua ja 
mukavia maantiesiirtymiä. Nokian Tyres 

Ground Kare vastaa kaikkiin urakkasi 
vaatimuksiin. Alusta alkaen tämän päivän 
urakointiin, raskaille koneille ja painaville 

lisälaitteille suunniteltu Nokian Tyres Ground 
Kare on yhtä monipuolinen kuin työsi.

NOKIANTYRES.COM/GROUNDKARE
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VARUSTELLUT DOOSANIT NYT VUOKRAAMALLA OMAKSI!
OTA YHTEYTTÄ KONEMYYNTIIMME JA KYSY LISÄÄ

VUOKRAA MEILTÄ KONE, SAAT OSTO-OPTION KONEESEESI 6-12 KUUKAUDEN 
VUOKRAN JÄLKEEN. LUNASTAESSASI KONEEN VUOKRA-AJAN JÄLKEEN, 

MAKSAMISTASI VUOKRISTA HYVITETÄÄN 75% KONEEN LUNASTUSHINNASSA.
TARJOUS KOSKEE KAIKKIA VARASTOSSAMME OLEVIA DX140-DX300 

MALLISARJOJEN KONEITAMME.

DEMARECIN JA KINSHOFERIN PURKULAITTEET NYT
NOPEASTI TYÖMAALLE SUORAAN VARASTOSTA

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

LEMPÄÄLÄ
Juuso Setälä  ........044 755 0092
Jyrki Ylisarkki  .....044 755 6528
Samuel Salokannel ...040 142 2294
Jarno Saloniemi  ...040 018 8354

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

OULU 
Harri Ojala ...........0400 896 897

TURKU/LIETO
Tero Leiniö ...........0400 311 919 KUOPIO & JYVÄSKYLÄ

Asko Partanen  ....044 088 1931JOENSUU /  
HANNUN-KONE OY
Mika Jääskeläinen  ..050 4060 798

KONEMYYNTI
LEMPÄÄLÄ
Tero Uusinoka ......040 703 7487
Jarno Saloniemi ...040 018 8354

W RENT - KONEVUOKRAUS
VANTAA
Toni Vänttinen .....044 758 2032

HUOLTO JA KORJAAMO
Lempäälä  ............020 734 7441
Vantaa  ................010 841 2644
Turku  ..................020 734 7442
Kuopio  ................040 051 4496

VARAOSAT
Lempäälä  ............020 734 7440
Vantaa  ................080 098 000
Turku  ..................080 098 000
Kuopio  ................040 051 4496

www.realmachinery.fi 020 734 7444 TEKNINEN KAUPPA

hankintavinkit-112022.indd   1hankintavinkit-112022.indd   1 22.11.2022   15.0922.11.2022   15.09
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Tilaa, näkyvyyttä ja valoa ohjaamossa. Sähköpylväs johti-
mineen kallistuu kouran varassa ja se näkyy keskittynees-
sä ilmeessä.

Matti Bomanin Länkkäri raapaisee pylvään juuresta maa-
ta pois ja kaataa pylvään orsien purkua varten tien pen-
kalle.

REILUT KAKSIKYMMENTÄ kaape-

liaurauskilometriä vuodessa, 

voimalinjavaurioiden hälyläh-

töjä, vanhojen tolppalinjojen 

purkua ja uusien asennuksia. 

Siinä keuruulaisen Veljekset 

Bomanin päätyömaat monien 

tavanomaisempien lisäksi. 

Keuruulainen sähköyhtiö Radi-

ki on monivuotinen yhteistyö-

kumppani.

Metsäojien kaivuusta 60-lu-

vulta alkanut yritys siirtyi vuo-

situhannen vaihteessa isältä 

veljesten Timon ja Matin vas-

tuulle. Nyt heinäkuussa tullut 

kuudes Länkkäri täydentää 

kahden noin kymppitonnisen 

tela- ja pyöräkaivukoneen se-

kä yhden vaihtolava-auton ka-

lustoa. Yksi työntekijä on ollut 

talossa kymmenkunta vuotta. 

Kesäsesonkina on lisäapuna 

mies ja kone vuokralla.

Ensimmäinen  
Länkkäri 80-luvulla

Kaukolämpöurakointi toi ta-

loon ensimmäisen Länkkärin.  

Keuruulla oli tuolloin paljon 

putkien piilottamista. Länkkä-

ri sopi yleiskoneeksi erityisen 

hyvin, kun maastossakin pi-

ti mennä. Länkkärin monitoi-

mikoneeseen päädyttiin, kun 

aiemmalla perinteisellä trak-

torikaivurilla ei tieltä paljoa 

maastoon voinut poiketa.

K-malli vaihtui  
uuteen M:ään

Aiemman 8600K-mallin tilalle 

heinäkuussa luovutettuun ko-

neeseen on tullut jo vajaat 600 

Länkkäristä  
on myös  
pidemmälle matkalle

Siirtoajoa tulee Matin Län-

kkärille runsaasti. Kone on 

suuksilla vielä kohtuusuoritus. 

Runsas siirtoajo oli kerryttä-

nyt uuden koneen mittariin jo 

1952 ajokilometriä. Työt kun 

ovat usein keikkaluonteisia ja 

tuntia. Länkkärit vaihtuvat liki-

main 5 vuoden välein.

– Meillä on Länkkärin kans-

sa sen verran historiaa, että 

näissä koneenvaihtoasioissa ei 

tarvitse erikoisemmin vääntää. 

Sama tinkaamiskierros käy-

dään ja kauppa lyödään luk-

koon.  Viisi vuotta tarkoittaa, 

että noin 6-8000 tunnin välein 

kone vaihtuu, kertoo Multian 

suunnassa kaapelityömaalla 

Länkkärin puikoista tavoitettu 

Matti Boman.

Uusi M-malli on käytöltään 

edellisen kaltainen mutta mo-

nia lisätoimintoja on tullut mu-

kaan. Matin konetta ajetaan 

monipuolisesti sauvoista kuten 

Länkkäriä aina ajetaan. 

omimmillaan, kun työmaiden 

välillä on paljon siirtoajoa. 

Viidenkymmenen kilometrin 

siirtomatka yhteen suuntaan 

ajamalla on Länkkärin ominai-

usein myös kiiretöitä erilaisten 

vika- ja myrskyvaurioiden syn-

tyessä.

Matti Boman hoitaa koneen 

perushuollot, kuten öljynvaih-

dot itse ja Jyväskylästä tulee 

Länkkärin huolto tarvittaes-

sa paikalle. Palvelut toimivat. 

Rasvaria koneessa ei ole ja 

Matti hoitaakin rasvaukset itse. 

Vanhan liiton miehiä.

Aurakoneena  
kaapeliurakoissa

Koneessa on kaivupuomin 

päässä olevaan Rototiltin pyö-

rittäjään sopivat seulakauha, 

pylväskauha ja muut vakiokau-

hat.

Länkkärin omalla nostokoril-

la on ollut paljon käyttöä, kun 

työt saadaan turvallisemmin ja 

nopeammin tehtyä. Vanhoissa 

pylväissä ei tolppakengät aina 

pidä. Sähköyhtiö kiittää.

Viime kesänä aurattiin kaa-

pelia reilut 20 kilometriä. 

Muutoin tehtiin enimmäkseen 

linjatöitä. Pääosassa oli Länk-

käri. Kun muutama sata metriä 

saadaan aurattua, Länkkäris-

tä aura irti, normikauha kiinni 

ja jälkiä viimeistelemään. Eikä 

kumipyöräkone riko asfalttia. 

Sopiva kone tämäntyyppiseen 

urakointiin.

Multian suuntaan vievän 

soratien varrella kaapeli- ja 

pylväsurakka tarvitsi konetta, 

joka kulkee rivakasti, nostaa 

sähköyhtiön miehet ylös ja jon-

ka keulan voi huoletta työntää 

tienpenkalta metsään. Ja Län-

kkäri tulee sieltä myös pois.

MAANRAKENNUS VELJEKSET BOMANIN KUUDES LÄNKKÄRI 
ON MONEN OMINAISUUDEN YHDISTELMÄ

KATSO VIDEO 
SÄHKÖLINJAN 

TOLPPIEN KAADOSTA

Matti Boman pysähtyi hetkeksi pylväslin-
jan kaadon valmistuttua. Muutaman sa-
dan metrin päässä odotti jo miehet ja iso 
A-pylväs ammattimiehen kouraa ja koria.

Neljä kuukautta vanha Maanrakennus 
Veljekset Boman Oy:n Lännen 8600M. 
Vajaa 600 tuntia ja 1952 kilometriä mit-
tarissa. Melkoista vauhtia.

J U H A N I  V I I TA N E N
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Tämä on Rototilt Control
• Uusi rototilttisarja
• Ergonomiset ohjainkahvat
• Innovatiivinen ohjausjärjestelmä
• Sovellus etätukea varten

UUTUUS!

We give you control. 
Rototilt Control.
Kun työpaikkasi muuttuu jatkuvasti, valvonta 
voi olla ratkaisevan tärkeää.
Lue lisää osoitteessa rototilt.com/rototiltcontrol

rototilt.com

me on vankka, tehokas ja 

ennen kaikkea energiate-

hokas, ja Ponssella on yk-

sinoikeus tuotteeseen met-

säkonekäytössä”, Loponen 

jatkaa. 

Tuottavaa ja energiateho-

kasta PONSSE HH360-ro-

taattoria voi käyttää harves-

teripäämallien H6, H7, H8, 

H7 HD, H8 HD, H7 HD Euca 

ja H8 HD Euca kanssa irto-

harvesteripääasennuksissa.

Kaikki PONSSE-har-

vesteripäät on rakennet-

tu vastaamaan kaikkein 

rankimpien olosuhteiden 

vaatimuksia. Ne erottuvat 

yksinkertaisella ja vahval-

la rakenteellaan, jonka an-

siosta harvesteripäitä voi 

käyttää eri korjuuolosuh-

teissa. Kaikki PONSSE-har-

vesteripäät valmistetaan 

ja suunnitellaan Ponssen 

tehtaalla Vieremällä. Koko-

naisvaltainen suunnittelu 

koskee niin mekaanisia osia 

kuin elektronista ohjausjär-

jestelmää, ohjainlaitteita ja 

ohjelmistoja. Valmistus on 

pitkälle automatisoitua, mi-

kä takaa korkean laadun ja 

mittatarkkuuden.

PONSSE TUO MARKKINOILLE 
uuden PONSSE HH360-ro-

taattorin, joka mahdollistaa 

harvesteripään rajoituk-

settoman kierron. Uusi ro-

taattori on innovatiivinen 

ratkaisu, jonka ansiosta 

harvesteripää voi kään-

tyä vapaasti ympäri täy-

det 360 astetta. PONSSE 

HH360-rotaattorin avulla 

nosturista kulkevat letkut 

pysyvät kiinteästi paikal-

laan ja harvesteripää voi 

kääntyä vapaasti ilman 

odottamattomia tuotannon 

keskeytyksiä, jotka aiheutu-

vat kiertyvistä letkuista. 

”Lähdimme kehittämään 

tätä ratkaisua asiakkai-

demme tarpeita kuunnel-

len. Uutuustuotteen avulla 

harvesteripää voi kääntyä 

360 astetta ilman kiertyviä 

letkuja. Ympäripyörivä har-

vesteripää nopeuttaa run-

kojen käsittelyä, helpottaa 

kuljettajan työtä ja vähentää 

letkuihin liittyviä ongelmia”, 

kertoo harvesteripäistä vas-

taava tuotepäällikkö Janne 

Loponen. 

”Kilpailijoidemme tuottei-

siin verrattuna ratkaisum-

HARVESTERIPÄÄN 
360 ASTEEN KIERRON 

MAHDOLLISTAVA PONSSE 
HH360-ROTAATTORI

KULJETUSALAN suurtapahtuma 

järjestetään 25.−27.5.2023 

messu- ja tapahtumakeskus 

Paviljongissa Jyväskylässä 

neljän vuoden tauon jälkeen. 

Tapahtuman näyttelypaikat 

ovat täyttyneet jo puolisen 

vuotta ennen tapahtumaa.

Ensi toukokuussa kuljetus-

alan toimijat pääsevät jälleen 

verkostoitumaan ja tutustu-

maan alan uutuuksiin alan 

merkittävimmässä kotimaises-

sa tapahtumassa. Tapahtu-

massa on mukana yli 150 näyt-

teilleasettajaa. Kuljetus 2023 

-suurtapahtuma tarjoaa kävi-

jöille kattavan läpileikkauksen 

kuljetusalaan. Tapahtumassa 

ovat esillä uusin raskas ja ke-

vyt kuljetuskalusto, päällira-

kenteet sekä läpileikkaus alan 

palveluista ja tarvikkeista Suo-

mesta ja ulkomailta. Messuilla 

pääsee tutustumaan kuljetus-

kasvuun”, kertoo toimitusjoh-

taja Tero Kallio Autotuojat ja 

-teollisuus ry:stä.

Päällirakenteiden toimiala 

odottaa Kuljetus-tapahtu-

masta menestystä. ”Maail-

mantilanne aiheuttaa edelleen 

huolenaiheita lähinnä kompo-

nenttien saatavuuden ja nii-

den hintojen nousun osalta. 

Kysyntä on kuitenkin pysynyt 

hyvällä tasolla ja katsomme 

luottavaisesti tulevaisuuteen”, 

toteaa Teknologiateollisuuden 

Perävaunut ja Päällirakenteet 

-toimialaryhmän puheenjohta-

ja Aki Sirén.

”Näyttelypinta-alaa on va-

Pekingin olympialaisissa. Am-

pumahiihdon maailmancup 

käynnistyy marraskuun lopus-

sa Kontiolahdelta.

20-vuotias yhdistetyn ur-

heilija Perttu Reponen on 

edustanut Suomea nuorten 

arvokilpailuissa saavuttaen yh-

distetyn normaalimäen olym-

piahopeaa Lausannen talvio-

lympialaisissa vuonna 2020 

sekä MM-hopeaa Puolan Za-

kopanessa vuonna 2022. Re-

restry Oy:n markkinointivies-

tintäpäällikkö Anne Kastarinen.

John Deere Forestry Oy on 

valmistanut metsäkoneita Jo-

ensuussa vuodesta 1972 läh-

tien. Yli 90 % tuotannosta

menee vientiin. Yhtiöllä on 

Suomessa noin 700 työnteki-

jää. Metsäkoneiden tuotekehi-

tys on Tampereella.

alan uutuuksiin ja trendeihin 

sekä parhaisiin ratkaisuihin.

”Vastaava tapahtuma on 

viimeksi järjestetty vuonna 

2019. Kuorma- ja pakettiau-

tojen mallistot ovat ehtineet 

viime tapahtuman jälkeen uu-

siutua, joten tapahtumassa 

on tällä kerralla poikkeuksel-

lisen paljon uutta nähtävää ja 

kuultavaa. Koronapandemia 

ja geopoliittinen tilanne ovat 

kuristaneet myös autotuotan-

toa, mutta pahin saatavuuspu-

la näyttää jo jääneen taakse. 

Raskaiden kuorma-autojen re-

kisteröinnit ovatkin jo käänty-

neet viime kuukausien aikana 

UUSIA YHTEISTYÖKUMPPANEI-
TA  ovat ampumahiihtäjä Tero 

Seppälä ja yhdistetyn urheilija 

Perttu Reponen.

Suomen ampumahiihdon 

edustusjoukkueeseen kuulu-

va 26-vuotias Tero Seppälä 

sijoittui viime kauden maail-

mancupin kokonaispisteis-

sä 12:nneksi. Parhaimmillaan 

hänen sijoituksensa henkilö-

kohtaisilla matkoilla oli viides. 

Seppälä edusti Suomea myös 

ponen edusti Suomea myös 

Pekingin olympialaisissa. 

Tulevalla kaudella Reponen 

nähdään miesten yhdistetyn 

maailmancupissa. Kausi käyn-

nistyy marraskuussa.

”Uudet kumppanuutemme 

suosituissa talvilajeissa tar-

joavat elämyksiä ja jännitystä 

kotikatsomoihin. On hienoa ol-

la tukemassa nuoria lupaavia 

urheilijoita matkalla menestyk-

seen”, kertoo John Deere Fo-

rattuna yli 27 000 m2 ja Kul-

jetus 2023 -osastopaikat on 

käytännössä jo nyt varattu 

loppuun. Näyttely tulee tarjoa-

maan parhaan kattauksen alan 

tuotteita, palveluja ja yhteis-

työmahdollisuuksia yrityksille 

ja julkishallinnolle sekä kulje-

tus- ja logistiikka-alan nykyi-

sille ja tuleville ammattilaisille. 

Tapahtuma sopii kaikille, joita 

kuljetusala kiinnostaa. Ajan-

kohta kannattaa ehdottomas-

ti merkitä kalenteriin ja ottaa 

messut kevään suunnitelmiin”, 

sanoo tapahtumasta vastaava 

myyntipäällikkö Hannu Men-

nala Jyväskylän Messuilta.

Tapahtumaan pääsee rekis-

teröitymällä osallistumaan ve-

loituksetta, joten tapahtumaan 

voi osallistua myös isommalla 

ryhmällä. Rekisteröityminen 

messuille avataan tammikuus-

sa 2023.

KULJETUS 2023 -SUURTAPAHTUMASTA TULOSSA 
ENNÄTYKSELLISEN LAAJA LÄPILEIKKAUS KULJETUSALAAN

JOHN DEERE FORESTRY OY 
VAHVASTI MUKANA MYÖS TALVIURHEILUSSA

– Pitkän tauon jälkeen järjestettävä tapahtuma 
kokoaa aiempaakin laajemman 
näytteilleasettajien valikoiman.

Tero Seppälä Perttu Reponen
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KEVITSAN KAIVOS vietti 

22.11.2022 tuotannon aloit-

tamisen kymmenvuotisjuhlaa 

vihkimällä käyttöön ensim-

mäisen 500 metrin johdinlin-

jan.  Johdinautoksi muutettu 

Komatsu kuljettaa täyden las-

tin 12 % nousua ylämäkeen 

käyttövoimana sähköenergia.  

Suomen Rakennuskone jäl-

leenmyyjänä toimitti vuosina 

2020–21 kaivokselle seitse-

ja Suomen Rakennuskoneen 

yhteinen tuotekehitysprojekti.  

Tarvittavan infran rakentami-

sesta on vastannut kaivosyh-

tiö, autojen tuotekehityksestä 

Komatsu ja käytännön asen-

nuksista Suomen Rakennus-

kone.  Testausaikana on to-

dettu, että projektin alussa 

asetetut tavoitteet on yksittäis-

ten autojen osalta saavutet-

tu. Dieseliä täydellä kuormalla 

hevosvoiman vähäpäästöisellä 

Cumminsin QSK60-moottorilla 

ja generaattorilla. Muutoksen 

jälkeen sähkö autoon tuodaan 

johdinlinjalta pantografien väli-

tyksellä.  Ylös ajettaessa kuor-

malla diesel käy tyhjäkäynnillä. 

Matka tasaisella tai tyhjänä jat-

kuu normaalisti dieselillä.

Uuden mallisarjan Komatsu 

830-5 -louheautojen sähköis-

tys on Bolidenin, Komatsun 

etäohjauslaitteet liikkuvassa 

kalustossa on otettu käyttöön 

sadan tonnin puskukoneessa, 

puskua ohjataan kameroiden 

avustuksella lämpimistä sisä-

tiloista. Kuva ja käskyt ohjaa-

mosta puskukoneelle siirtyvät 

kaivoksen LTE verkonkautta, 

joka on varmennettu Rajant 

(www.rajant.com ) kineettisellä 

verkolla.  

Ajokaluston sähköistämi-

nen, tuotannonohjaus ja au-

tomaatio ovat epäilemättä 

ympäristöteko. Ne lisäävät 

työturvallisuutta, tuotannon te-

hoa ja muuttavat työtehtäviä ja 

-ympäristöä. Erityisen merkit-

tävää lisäksi on, että yhdessä 

ne voivat olla tekijöitä, jotka 

voivat johtaa myös Kevitsan 

kaivoksen eliniän tuplaantu-

miseen nykyisestä noin kym-

menestä vuodesta.  Säästöt 

louhinnassa ja kuljetuksessa 

voivat muuttaa mineralisoitu-

neen kiven malmiksi. Tiedos-

sa on, että esiintymä jatkuu 

Kevitsassa syvälle alaspäin.  

Kuljetusmatkat ja ylämäkiajo 

lisääntyy. Kaivostoiminnan 

kannattavuus on riippuvainen 

tuotannon kustannuksista, joi-

ta uusilla tekniikoilla voidaan 

alentaa.

30 vuotias Suomen Raken-

nuskone edustaa Suomessa 

mm. Komatsu kaivoskoneita, 

Modular Mining tuotannonoh-

jausjärjestelmiä, RCT etäohja-

us- ja automaatio- sekä Rajant 

verkkoratkaisuja.

Kari Kokkonen, 
Suomen Rakennuskone

mäntoista nimelliskantavuu-

deltaan 220 tonnin Komatsu 

830E-5 -louheenkuljetusautoa. 

Toimitussopimuksessa sovit-

tiin, että autoissa oli ns. trolley 

valmius. Autot on varusteltu 

siten, että ne voidaan muuttaa 

myöhemmin johdinautoiksi. 

Veto autoissa jo toimitettaessa 

tapahtui sähköisten ajomoot-

torien avulla. Sähkö autoihin 

tuotettiin 60-litraisella, 2500 

ylös ajettaessa säästyy jo vii-

densadan metrin matkalla 17 

litraa ajokerta.  Kun ajokertoja 

vuodessa yhdelle autolle ker-

tyy 10 000, yhden auton polt-

toainesäästö vuodessa voi ol-

la 170 000 litraa! Polttoaineen 

säästön lisäksi sähköllä ajet-

taessa ajonopeus on tuplaan-

tunut.  

Kevään ja kesän 2023 aika-

na johdinlinjaa kaivokselle ra-

kennetaan lisää 600 m.  Kaivos 

on tilannut nykyisten neljän au-

ton lisäksi johtimet yhdeksään 

lisäautoon. Tämän jälkeen käy-

tössä on 13 sähköautoa.  Pelk-

kään diesel käyttöön jää tässä 

vaiheessa neljä Komatsu 830-

5 autoa. Kaivoksen syventyes-

sä johdinlinja jatkuu edelleen 

kohti kaivoksen pohjaa.

Käyttövoima ei ole ainoa 

muuttuja lisättäessä tuotanto-

tehoja ja leikattaessa kaivos-

toiminnan päästöjä. Tuotannon 

ohjaus (FMS) kaivoksessa on 

yksi keskeinen keino säästää 

energiaa. Myös etäohjaus ja 

automaatio lisäävät energia-

säästöjen mahdollisuuksia.  

Kun tuotannon ohjauksella ja 

automaatiolla lisätään toisaalta 

tuotannon tehoa, kustannukset 

tonnia kohden laskevat edel-

leen. Nykyisen Boliden omis-

tuksen aikana Kevitsan kaivos 

on investoinut Modular Mining 

tuotannon ohjaukseen (www.

MMSi.com).  Porauslaitteiden 

lisäksi myös muu kaivoksen 

liikkuva kalusto on siirtymässä 

etäohjaukseen ja eri asteiseen 

automaatioon.  Ensimmäiset 

RCT (www.rct-global.com) 

KUPARI-NIKKELIMALMI NOUSEE 
KEVITSAN AVOLOUHOKSESTA SÄHKÖLLÄ
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KONEKAUPAN 
AMMATTILAINEN
Ja koko Suomen kattava huoltoverkosto.

www.kobe lcocenter. f iLiSätiedot

VUOKrAUs  Aina ei ole järkevää ostaa omaa konetta 
vaan urakan voi hoitaa myös kustannustehokkaasti 
vuokrakoneella.

VArAOsAT  Kobelco Centerien kautta saat kaikki 
tarvitsemasi varaosat. Nopeat toimitukset ja asiansa 
osaavat varaosamyyjämme takaavat että työmaasi 
valmistuu ajallaan.

MYYNTI  Kobelco on uranuurtaja lyhytperäisten kaivinkoneiden valmistajana ja 
toimialansa johtava pienikulutuksisten ja huippusuorituskykyisten kaivinkoneiden 
valmistaja.  Ota yhteyttä lähimpään Kobelco Centeriisi kun haluat asiantuntevaa 
palvelua ja kun hankintavuorossa on uusi tai käytetty normaali-, lyhytperäinen tai 
minikaivinkone.

Me huollaMMe!  
Ammattitaitoiset, merkkikoulutetut huolto-
miehemme ja sopimushuoltoverkostomme 
eri ympäri Suomen vastaavat koneidenne 
huoltotarpeista. Huolto- ja korjauspalvelui-
ta on saatavissa nopeasti kaikkiin tarpeisiin, 
tarvittaessa paikanpäälle työmaallenne.

i n f o @ c r e n t . f i
0 4 0 0  2 9 9  24 0

Kobelcot 
vuoKraa

KoKo SUoMeN KAttAVA

huoltoverKoSto

JyväSKylä

Jyväskylässä aloittaa  
1.12.2022 alkaen
VILI TITTONEN

050 5385 086 
Kisällintie 1, 40320 JyväsKylä

PIrKKala
LArI HAKANEN

040 0917 301
Tuottotie 1, 33960 PirKKala

SeINäJoKI
ANTErO HYTöNEN

050 3689 205
JUHA KArJALA

050 3689 201
Päivölänkatu 35, 60120 seinäJoKi

vaNtaa

030 6606 500
vanha Porvoontie 245, 01380 vanTaa

JYVäsKYLäN KObELcO-HUOLTO  
VAHVIsTUU JOULUKUUssA!

KC_260x355_Hankintavinkit_Khuolto_1122.indd   1 22.11.2022   13.12



KAIKKI TYÖKONEISTA 32

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!

Tracwest Oy:n  
(Konevuokraamo Rentti) 
syksyn 2022 kasvupolku 
jatkuu uusien maahan-
tuontisopimusten myötä

Tracwest Oy ja Palmse Me-

tall OÜ ovat sopineet Palmse 

Trailer maatalous- ja maansiir-

tokäyttöön tarkoitettujen pe-

rävaunujen maahantuonnista 

ja jakelusta Suomeen.

Palmse Trailerin mallistoon 

kuuluu laaja valikoima maan-

siirto-, paali-, vilja-, karjankul-

jetus- ja koukkuperävaunuja, 

sekä koneenkuljetuslavetteja.

Palmse Trailer tuotteet ovat 

tunnettuja ja arvostettuja Suo-

messa ja myös koko Skandi-

naviassa sekä muualla Euroo-

passa.

Palmse Metall Oü:lla on 20 

vuoden kokemus perävaunu-

jen valmistamisesta ja Halja-

lan kunnassa sijaitseva, ko-

konaispinta-alaltaan lähes 10 

000 neliön tuotantolaitos, on 

yksi maailman nykyaikaisim-

mista perävaunutehtaista, jos-

sa terästä leikataan laserilla ja 

robotit hitsaavat.

Edustukseen kuuluu koko 

Palmse Trailer tuotevalikoima 

sisältäen myös varaosa- ja 

huoltopalvelut. Laitemyynti 

ja jälkimarkkinapalvelut hoi-

detaan alkuvaiheessa Kone-

vuokraamo Rentin neljän toi-

PALMSE TRAILER MAAHANTUONTI RENTILLE

mea.

Laite- ja varaosamyynnin li-

säksi Konevuokraamo Rentti 

tuo markkinoille myös Palmse 

Trailer perävaunujen vuokra-

usmahdollisuuden.

taan ja nyt nykyisten ja uusien 

omistajien tukena on myös 

laadukas varaosa ja huolto-

verkosto.

mipisteen (Tuusula, Pirkkala, 

Honkajoki, Oulu) kautta koko 

maahan.

Myyntiverkostoa täydentä-

mään haetaan muutamaa jäl-

leenmyyjää eri puolelle Suo-

Palmse Trailer perävaunut 

sopivat luontevasti täyden-

tämään Rentin monipuolis-

ta konevalikoimaa. Palmse 

Trailer perävaunut tunnetaan 

Suomessa hyvin jo entuudes-



nro 11 • 202233

KRAMER 5035  
– KETTERÄ KIINTEISTÖHUOLTOKONE
SAATAVILLA SUORAAN VARASTOSTA

Paino: 1 920kg | Nostokorkeus: 2 680 mm 
| Ajonopeus: 20 km/h | Teho: 25 hv 

Tutustu tarkemmin
koneeseen

42 500 € 
ALV 0%

KYSY LISÄÄ MYYJILTÄMME
KLAUKKALA 09 4241 2000
Pekka Gylden 0400 807 795
Petri Haverinen 0400 984 440
Jan Forsten 044 5500 028
Timo Sakari 0400 610 990

TAMPERE
Jukka Heiskala 0400 740 120

OULU, LAPPI, KAINUU
Jarmo Laurila 0440 381 240
Jaakko Laurila 0440 381 244

INTERNATIONAL SALES & EXPORT
Mikko Linna +358 400 549 954

JOENSUU
Arto Turunen 050 3054 143
Janne Sinkkonen 040 5138 910 

KUOPIO
Jari Vitsala 040 1592 253
Arto Turunen 050 3054 143
Janne Sinkkonen 040 5138 910

TURKU
Juha Keränen 0400 173 953

SEINÄJOKI
Aki Tuominen 050 5555 655

MIKKELI
Juho Ikonen 0400 762 245

Hyvää Joulua
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2023

Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme
 hyvää joulua sekä menestystä vuodelle 2023!

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

         

TIENNÄYTTÄJÄ.

HITACHI 
ZX300LC-7
UUSI HYDRAULIIKKA TRIAS III
•Uudet hallintakarat
•Uudistetut hydraulipumppujen säätimet
•Tarkkuus, tehokkuus ja käytettävyys parempi
•A-kulutus saatu alemmas 

UUDISTETTU OHJAAMO
•Tilavampi ohjaamo, jossa kuljettajan 
   ergonomia otettu huomioon
•Markkinoiden hiljaisin ohjaamo, 65 dB
•Uudet kumityynyt, kuljettajaan kohdistuvia 
   värinöitä vähennetty
•Moottori-ja hydrauliöljysensorit ilmoittavat 
  epäpuhtauksista tai muuttuneesta viskositeetistä
•Näkyvyys kuljettajalle, 270°-kamerajärjestelmä
•Liitettävyys: Bluetooth, Handsfree
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Kuvassa Avesco-Catin 
kouluttajat operator trai-
ner Mikko Wahlroos (vas.) 
ja operator instructor 
Tero Ahtiainen. Terolla 
on Caterpillarin henkilö-
kohtainen koulutuslisenssi 
useimpiin Cat-koneisiin. 
Lisenssi vaatii melkoisen 
määrän opiskelua, sekä 
näytön siitä että osaa 
myös ajaa koneita. Teknii-
kan opiskelua riittää.

Koneinvestoinnit 
mahdollistaa 

Danske Finance 

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

CAT-SIMULAATTOREITA käyte-
tään kiviautojen, pyöräkuor-
maajien, kaivukoneiden ja 
lastarien, sekä tiehöylien kul-
jettajakoulutukseen. Simulaat-
torikoulutus sijoittuu kuljetta-
jan urapolun alkumetreille ja 
sisältää kaikki ajamisen perus-
asiat, ennen oikeaan konee-
seen siirtymistä. Simulaattoril-
la virhe tulee halvaksi. Avescon 
osastolla kiviautosimulaattoriin 
oli tunkua.

Kuin oikeassa koneessa

Hallintalaitteiltaan simulaattori 

myös ensimmäisen kokemuk-
sen siitä mitä kiviauton ajami-
nen on, jos uutta työuraa ajat-
telee, kertoo Tero Ahtiainen.

Cat 793-ominaisuudet 
simulaattorissa

Reilut 220 tonnia kuormaa ot-

tava kiviauto on iso, joten si-

mulaattori on paikallaan en-

nen kuin oikeaan jättiläiseen 

kiipeää. Simulaattori kykenee 

reagoimaan moniin olosuhtei-

siin, myös kiven yli ajoon, mikä 

on aina vaurioriski. Autolla pe-

ruutellaan lastarin alle ja muuta 

liikennettä voidaan lisätä kul-

jettajaa häiritsemään. Alamä-

kiajon kierrosluku ja ylämäen 

ylilämmöt ovat esimerkkejä 

laitteen kontrolloimista teki-

jöistä. Punainen merkki tulee 

raporttiin, jos möhlit. Sen ver-

ran tiukka testi simullaattorilla 

on, että harvempi selviää puh-

taan vihreällä sarakkeella.

 

vastaa oikeaa konetta. Jopa 

penkki tärisee, jos ajat kiven 

yli ja liikkuu, jos jarrutat liian 

voimakkaasti. Voit myös pe-

ruuttaa vastaanottopenkalta 

alas. Silloin turvavyö on hyvä 

varuste.

– Simulaattori antaa perus-
kokemuksen ajamisesta, mikä-
li sellaista ei aiemmin ole. Oi-
kealla kalustolla ajaneelle tämä 
ei anna niin paljoa uutta. Ehkä 
simulaattoriin sisältyvä koneen 
ennakkotarkastusprosessi on 
hyvää kertausta myös koke-
neemmille. Simulaattorilla saa 

FINNMATERIASSA NÄHTYÄ 
CAT-SIMULAATTORI LIIKUTTAA 

MYÖS KUSKIN PENKKIÄ
Kuvassa vasemmalta Pertti Isokorpi (myyntipäällikkö – Tadano),

Jarmo Helaakoski (toimitusjohtaja - E. Helaakoski) ja
Jimmy Berntsson (liiketoimintajohtaja - Tadano Scandinavia).

”OLEMME NYT INVESTOIMASSA 
voimakkaasti ympäristöystä-

vällisempään kalustoon, jolla 

osoitamme olevamme kalus-

ton osalta entistäkin vastuul-

lisempi. E- pack ratkaisu on 

meillä iso askel eteenpäin. 

Tällaiset ympäristöystävälliset 

ratkaisut ovat välttämättömiä 

näinä aikoina kun  ilmaston 

tilasta on huolehdittava,” ker-

too toimitusjohtaja Jarmo He-

laakoski selittäen myös syyn 

miksi valinta kohdistui juuri 

Tadanoon. Valmistaja näkee 

tämän kaupan tukevan hei-

dän etenemistään ympäris-

töystävällisempään suuntaan. 

E-pack mahdollistaa sähkö-

käytön rakennuksien sisällä ja 

sähköiset ajotoiminnot sekä 

hiljaisemman äänen. Koneissa 

on lisäksi mahdollista käyttää 

vaihtoehtoisia diesel-poltto-

aineita kuten vetykäsiteltyä 

Suomalainen nosturiurakoitsija E. Helaakoski teki ison sopimuksen Tadanon kans-
sa Bauma-messuilla. Toimitusjohtaja Jarmo Helaakoski E. Helaakoski Oystä ja Ta-
danon myyntipäällikkö Pertti Isokorpi allekirjoittivat tilauksen viidestä Tadano-nos-
turista. Pakettiin kuuluivat AC 7.450-1,  AC 3.045-1 City  E-Pack, kaksi AC 4.080-1 
E-Packilla niin ikään  ja GTC-2000 teleskooppipuominen tela-alustainen nosturi.

E. Helaakoski Oy

E.Helaakoski Oy on nosturipal-

veluyritys, joka on perustettu 

1958. Toimintaa on koko Suo-

men alueella Raahen pääkont-

torin lisäksi kuudessa muussa 

toimipaikassa. Toimintaa on 

myös muissa Pohjoismaissa. 

Nostokapasiteettia on aina 

500 tonniin asti.

Tadano Europe

Yhtiö valmistaa erityyppisiä 

nostureita kaikenlaisiin nosto-

tarpeisiin. Tadanolla on 11 teh-

dasta ympäri maailmaa ja 50 

jakeluyhtiötä. Euroopassa on 

kaksi tehdasta. Ensimmäinen 

Eurooppaan perustettu sijait-

see Laufissa Saksassa. Toinen 

tehdas on Zveibrukkenissä, jo-

ka tunnettiin aiemmin nimellä 

Demagin tehtaana.

kasviöljyä HVO ja uusiutuvista 

raaka-aineista tehtyä dieselöl-

jyä CO.

”E.Helaakoski on meidän 
hyvä pitkäaikainen asiakkaam-
me ja olemme Tadanolla iloisia 
koskien tätä ympäristöystäväl-
listä päätöstä panostaa vähä-
päästöisiin nostureihin. Täl-
laiset asiakkaiden päätökset 
auttavat meitä pysymään oi-
keassa suunnassa tulevaisuu-
den kehitystä ajatellen,” kertoo 
Pentti Isokorpi ja mainitsee Ta-
dano Green Solutions- osas-
ton saaneen paljon huomiota 
Bauma-messuilla.

Tilauksen ensimmäiset toi-
mitukset E. Helaakoskelle ta-
pahtuvat jo marraskuussa 
2022. ”Koko toimitus on hoi-
dettu viimeistään toukokuussa 
2023,” tarkentaa Pertti Isokor-
pi aikataulua.

UUTUUS!

Koneen koko 2,5 tonniin asti

Optimoitu Steelwristin työkaluille 
S30-kiinnikkeellä

Pieni huollon tarve voiteluvapaiden 
laakereiden ansiosta

Hydraulinen pikakiinnike ja 
Front Pin Hook turvakiinnitys

STEELWRIST X02 
KAUHANPYÖRITTÄJÄ

Tehokkuutta pienimpien 
kaivinkoneiden luokkaan

040 179 7238 | 040 179 8108 
www.steelwrist.com

ISO TILAUS TADANOLLE 
E. HELAAKOSKELLE MERKITTÄVÄ 

NOSTURIPAKETTI

O L L I  S I LTA N E N

J U H A N I  V I I TA N E N
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Tampereentie 486, 33880 Lempäälä  •  Puh. (03) 3122 7600 • Lisää tarjouksia  www.farmilaite.fi

Hinnat sis.alvHinnat sis.alv.

TYÖVALO LED 56W                                                        TYÖVALO LED 56W                                                        

TYÖVALO LED 35W                                                        TYÖVALO LED 35W                                                        

KKuusiokolo voimahylsy uusiokolo voimahylsy ½”½”

BULLBOY BULLBOY LED TYÖVALOT                                  LED TYÖVALOT                                  

Hinta 14,50 / kpl
11,90 kpl / 10 kpl erissä11,90 kpl / 10 kpl erissä

Hinta 39,-

• 9 -30V
• nimellisteho 56 W
• valmistajan ilmoittama  .....
 valoteho 4760 lm
• värilämpötila 6000 K
• valokeila SPOT
• käyttölämpötila 
 -40° - +80°C

• alumiinikotelo, 
 PC-linssi, 
 kiinnikkeet
• koko 11 x 13 x 4 cm
• CEHinta 52,-

48 W  12-24V48 W  12-24V
mitat 115 X 125 X 85 mm

Hinta 65,-

LED-majakkapaneeli   LED-majakkapaneeli   
mitat 275 x 50 x 160
12-24v, magneetti tai pulttikiinnitys

Tuotenumero 300407

Tuotenumero 140910

Hinta 119,-

Vilkkupaneeli LED 62W  Vilkkupaneeli LED 62W  
• 62 W High Power led
• Vilkun väri oranssi
• 12 - 24 V
• L 430 mm
• K 70 mm
• S 220 mm
• 8 eri toimintoa

PPutkipihdit utkipihdit 
alumiinivarrella alumiinivarrella 

• 2555     300 mm 19,90
• 2556     450 mm 39,90
• 2557     600 mm 58,-
• 2552     1200 mm 190,-

Hinta 35,-

Antti Ruusunlehti  |  0500 420 266  |  ruusunlehti@ruusunlehti.fi

MAANRAKENNUSLIIKE ARNO RUUSUNLEHTI OY

RUUSUNLEHDEN TASARAHAPÄIVÄT!

Kaikki hinnat + alv 24 %.

Hinnat sisältävät 
yhden kauhan.

Liebherr A314  45.000 €
- 7516 h, vuosimalli 2010

Liebherr A316 35.000 €
- 7320 h, vuosimalli 2005

Liebherr A914 Litronic 25.000 €
- 10510 h, vuosimalli 1998

Volvo EC280 30.000 €
- 9089 h, vuosimalli 1997

Liebherr A914 HDSL 35.000 €
- 12606 h, vuosimalli 2000

Volvo EC140B 40.000 €
- 6042 h, vuosimalli 2007, kiinn. S60

REILUA ROMUKAUPPAA!

• Leikattava rauta, leikattu rauta, palkki, harjateräs, putket
• Seka- ja puhdaspelti
• Kotitalousromu
• Värimetallit; kupari, alumiini, rosteri, kaapelit, lyijyakut
• Säiliöitä, työkoneita, laitteita
• Isot erät noutopalvelu/lavatoimitus

VASTAANOTAMME METALLIROMUT 
YKSITYISILTÄ JA YRITYKSILTÄ:

Avoinna ark. 
7.30-17.00 Seuraa meitä  

@metallipurkausoy

Metallipurkaus Oy
VASTAANOTTOPISTE: Vanha Turuntie 873, Lohja
Nina Häkkinen 040 763 9863 • www.metallipurkaus.fi

Kiitämme yhteistyöstä
Hankintavinkkejä, 

sekä toivotamme 

Rauhallista Joulun 
aikaa & Menestystä 

vuodelle 2023
kaikille asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneillemme!

MAARAKENNUS- JA MAATALOUSKONEIDEN 
LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET

Hankintavinkit 
toivottaa 

Hyvää Joulua 
sekä 

Menestyksekästä 
vuotta 2023!

  

   

Kiitos  Jarmo
& Hankintavinkit 

yhteisistä  25 työvuodesta!
t. Maarit

LUE LISÄÄ > www.japlan.fi
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A logger’s best friend
www.ponsse.com

Olemme keskittyneet metsäkoneiden valmistuksessa meille suomalaisille tutun tava-
ralajimenetelmän tuotteisiin jo yli viiden vuosikymmenen ajan. Keskittyminen puhtaasti  
tehokkaimpaan ja ympäristöystävällisimpään korjuumenetelmään mahdollistaa tuotteiden 
ja palveluiden kehittämisen ilman kompromisseja. 

Asiakaspalautteen kerääminen ja nopea reagointi on aina ollut toimintamme lähtökoh-
ta. Tänä päivänä meillä on markkinoiden laajin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden ja  
palveluiden valikoima. Sopiva ratkaisu löytyy varmasti, olipa työmaa tai olosuhteet millaisia 
tahansa. 

Jatketaan työtä samaan malliin – Porukalla.

Lataa täältä tavaralajimenetelmän puun-
korjuun opas: 
www.ponsse.com/fi/tuotteet/tavaralajimenetelmä


