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MAANSIIRTOVAUNU MV17 UUTUUS!!!

KERÄÄVÄT HARJAT AVOHARJAT KAUHAHARJAT

VAKIONA
- Aisajousitus
- Nurmen kippi 2 x 11 t 
- 5 mm kulutusteräspohja

- Jarrut
- Kantavuus 17 t/ 50km/h
- Renkaat Michelin CARGOXBIB 500/60 R 22.5 TL
- Hydraulinen perälaita

VALMISTETTU 
SUOMESSA

Entiseen malliin mukana oli maa-
rakennuskoneiden lisälaitteita 
edustavia yhteistyökumppanei-
ta, eikä unohdettu myöskään tär-
keää särpimen tarjoilua päiville 
osallistujille. 

Uutta Hyundailta
Hyundain kaivukoneissa uu-
det tyypit sijoittuvat mallisar-
jan kevyempään päähän. Hyun-
dai Robex75-7 on työpainoltaan 

7,5 tonninen kone, joka noudat-
telee samaa ohjaamon muotoi-
lua pienenpien 1,7-3,7 tonnis-
ten Robex16-7, Robex22-7 ja Ro-
bex36N7 mallien kanssa. Kaivu-
laite on varustettu sivukäännöllä, 
suurimmaksi kaivusyvyydeksi il-
moitetaan hiukan alle neljä met-
riä ja kaivu-ulottuvuudeksi 6,66 
metriä. 

Hydrauliikassa on kolme 
pumppua, joiden yhteenlaskettu 

tuotto on 203 litraa minuutissa. 
Ajon hydrauliikka toimii valmis-
tajan mukaan joustavasti yhteen 
kaivuhydrauliikan kanssa. Puo-
miston sylintereissä on isompien 
koneiden tapaan päätyvaimen-
nukset. 

Moottorina on Mitsubishin 
valmistama 40,8 kilowattinen 
diesel.

Kumiteloin varustetussa mal-
lissa on telan pinta vahvistettua 
muovia, jonka ansiosta kulutus-
kestävyys on perinteistä kumite-
laa parempi. Vastapainon takay-
litys on 1570 milliä, joten kone 
mahtuu pyörimään ahtaissakin 
paikoissa. 

Robex80-7 on  
normaalipuomistolla

Hiukan suurempaan paino-
luokkaan sijoittuu Robex80-7, 
painoltaan 7,8 tonninen. Puomis-
tona on normaali kaivukonepuo-
misto, ilman sivukääntöä. Suurin 
ulottuvuus on 6,33 metriä ja kai-

vusyvyys 4,15 metriä. 
Voimanlähteenä on Yanma-

rin nelisylinterin ja 44 kilowatti-
nen moottori. Ohjaamo konees-
sa noudattelee samaa linjaa suu-
rempien Hyundai-kaivukoneiden 
kanssa. Tilaa kuljettajalle ja tava-
roille on hiukan enemmän.

Hyundain maahantuoja Suomen Telakone Oy 
järjesti perinteiset talvipäivät toimipaikassaan 
Humppilassa. Vaikka ajankohta oli maaliskuun 
alkupuoliskolla 9–10.3, oli talvenselkä jo taittu-
nut ja keli muuttunut loskaiseksi. Ainut haitta 
tästä oli se, että piha-alueen teillä ei pystynyt jär-
jestämään talvitiekunnossapitolisälaitteiden työ-
näytöksiä.

   Ismo sairanen

Bigfloat Oy:ltä on valmistu-
nut kevyemmän luokan ruoppa-
us- ja kunnostuskone rantojen 
hoitoon. Hyundai 110-7 perus-
koneinen laite on saanut tyyppi-
merkinnän 10.22. Työmaat löy-
tyvät Venäjän puolelta. Konee-
seen toimitetaan myöhemmin 
tukijalkavarustus, jolloin pysty-
tään työskentelemään syvässä 
vedessäkin. Kaivu-ulottuvuut-
ta on 10 metriä. Etualalla on ST-
Tekniikka Oy:n valmistamia seu-
lakauhoja, joiden markkinointia 
hoitaa Mauri Kuhmonen perus-
tamansa REMU SeulaExpert -
yrityksen nimissä.

Suomen Telakoneen 
talvipäivillä uutta 
nähtävää

Pihalle kootusta Hyundai-ri-
vistöstä oli suurin osa myyty ja 
odottivat luovutusta asiakkaille. 
Kevättä lähestyttäessä maara-
kennuskonekauppa on vilkastu-
nut, kerrottiin Suomen Telako-
neelta.

Hyundai Robex75-7 -kaivu-
kone oli esillä Suomen Telakone 
Oy:n talvipäivillä kumitela-alus-
taisena versiona. Kone täyden-
tää nykyistä Hyundain 7-sarjan 
kevyempää mallistoa. Ulkomi-
toiltaan pieni kone on suunnattu 
kaivukonetta taajamaolosuhteis-
sa tarvitseville yrittäjille.

Hyundai Robex80-7 täyden-
tää myös sopivasti Hyundain 
kaivukonemallistoa. Aikaisem-
min on puuttunut konekokoluo-
kat 5,5 ja 11 tonnin välistä. Val-
mistajan mukaan konetyyppi on 
yksi tehokkaimmista kaivuko-
neista kokoluokissaan.

Agrimarket Oy ja Mavitek 
Oy olivat varanneet esille useita 
Hese-takalanoja. Kelien johdos-
ta työnäytöstä vain ei pystynyt 
lumen ja polanteen puuttumisen 
johdosta kunnollisesti pitämään. 
Mallistoa ja varusteita oli mo-
nenlaiseen käyttötarpeeseen.


