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Hunanin maakunnassa Kiinassa 
sijaitseva Sunward -pienkaivuko-
netehdas on määrätietoisesti kan-
sainvälistynyt jo vuosien ajan. 

Tavoite on näkynyt aktiivisessa 
markkinoinnissa ja erityisesti tuo-
tekehityksessä.  Kilpailukyky on 
saavutettu käyttämällä länsimai-
sia komponentteja, panostamalla 
suunnitteluun, parantamalla jat-
kuvasti laatua ja edullisella hin-
noittelulla.

Sunward-pienkaivukoneiden 
edullinen hintataso ei synny pel-
kästään alhaisempien työkustan-
nusten avulla. Osaltaan vaikuttaa 
se, että kiinalainen teollisuus ha-
kee markkinoilta vain kohtuullis-
ta tuottoa. Tämän hintaedun maa-
hantuoja kertoo siirtyvän myös 
suomalaiselle Sunward-konetta 
hankkivalle urakoitsijalle.

Tuotekehitys
Tuotekehitystoimintaa Sunwardin 
tehtailla tehdään yhdeksällä tuote-
kehitysosastolla ja yhdellä hallin-
to-osastolla. Tehdas on saanut 44 
patenttia ja ollut mukana seitse-
mässä kansainvälisessä kehitysoh-
jelmassa. Lisäksi tehdas voitti kan-
sallisen "Kehittynyt Teknologia" -
palkinnon vuonna 2003.

Seuraavat standardit on ser-
tifioitu tehtaalle: ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS18001. Koneet ovat 
CE-hyväksyttyjä.

Kahden vuoden koemarkki-
nointijakson jälkeen Euroopassa 
Sunward on nyt valmistajan mu-
kaan täysin markkinointikelpoi-
nen, ammattikäyttäjille tarkoitet-
tu tuote. Sunward kilpailee tasa-
vertaisesti muiden merkkien rin-
nalla.

Sunwardin tavoitteena on ollut 
tehdä tuote, joka ei ole leimalli-
sesti kiinalainen, vaan on olemuk-
seltaan ja tärkeimmiltä kompo-
nenteiltaan länsimainen ja jonka 
markkinointi tapahtuu länsimais-
ten tunnettujen myyntiorganisaa-
tioiden kautta. 

Tällä hetkellä Sunward-pienkai-
vukoneita viedään Kaakkois-Aasi-

aan, Eurooppaan, Australiaan ja 
Pohjois-Amerikkaan.

Myyntiin ja huoltoon panostetaan
Suomessa koneiden maahantuon-
nista ja markkinoinnista vastaa 
CE Rental Oy, jonka pääpaikka on 
osoitteessa Kartanonherrantie 4, 
02920 Espoo. CE Rentalin omista-
japorras on sama kuin Mateko Oy:
llä. Huolto ja piirimyyntiverkosto 
on rakennettu Suomen kattavaksi 
jo tällä hetkellä. Varusteluhuollon 
tekee Mateko Oy.

Sunward tulee Suomen 
markkinoille

Ensimmäiset maahamme 
saapuneet Sunward-kaivuko-
neet sijoittuvat painoluokkiin 
1,7–9 tonnia. Myöhemmin tulee 
myös suurempia kokoluokkia. 
Tämän vuoden myyntitavoite on 
noin 50 konetta, jotka on jo tilat-
tu tehtaalta. Kuvassa 5,5-tonni-
nen Sunward. Takuu koneilla on 
yksi vuosi, sisältäen työn ja osat.
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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

Uusiakin yrityksiä oli mukana: 
Sunward-kaivukoneiden maa-
hantuonnin ja myynnin aloitta-
nut CE Rental Oy sekä Huddig-
kaivurikuormaimia ja Slagkraft 
niitto- ja murskainlaitteita myyvä 
Aweko Ky.

Muut tutut mukana olevat ko-
nealan yritykset olivat: Fintractor 

Oy, KH-Koneet Oy, Konekesko 
Oy, Konemyynti Niemelä Oy, Ma-
teko Oy, Rautionmaan Kone Oy, 
Oy Rolac Ab, Rotator Oy, Suomen 
Rakennuskone Oy ja Wihuri Oy 
Witraktor ja Honka Trading Oy.

Seuraavassa poimintoja Man-
sen Mörinä -tapahtuman uutuus-
laitteista.

Mansen Mörinät 2007
Konemiehet kokoontuivat jälleen maaliskuun lo-
pussa tutustumaan maarakennusalan koneisiin 
jo kuudennen kerran Mansen Mörinät -tapah-
tuman merkeissä. Alueen maarakennuskoneita 
myyvät yritykset olivat keskittäneet kaksipäiväi-
sen kone-esittelytapahtuman samalle viikonlo-
pulle.
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Kokosi konemiehet Tampereelle

Mansen Mörinöissä oli Rotator tuonut Hitachin uudet pyöräkuormaimet ensimmäi-
sen kerran laajemman yleisön koeajettaviksi. Hitachi ZW 250 on mallisarjan 21-tonni-
nen kone. Voimanlähteenä on Isuzun kuusisylinterinen ja 179 kilowattinen moottori. 

Witraktor esitteli toimipaikassaan uutta Cat 
IT62H -pyöräkuormainta, joka on varustettu ns. 
suorin aisoin. Kauha tai trukkipiikit pysyvät alhaal-
ta ylös saakka samassa kulmassa, joten kone so-
veltuu lastaustyön lisäksi monipuolisesti muuhun-
kin käyttöön. Työpaino on vähän vaille 20 tonnia ja 
moottoriteho on 172 kilowattia.

Suomen Raken-
nuskone tarjoaa uut-
ta liukuohjattua Ko-
matsu CK30-1 kuor-
mainta vaihtoehdok-
si työskenneltäessä 
upottavilla alustoille. 
Kone painaa 4300 
kiloa ja tehoa moot-
torista löytyy 62 ki-
lowattia. Irrotusvoi-
maksi kerrotaan 22 
kN.

Oy ST-Tekniikka LTD:n uusi tuote on Remuri-imuri, joka voidaan 
kytkeä pyöräkuormaimeen. Hydrauliikasta voimansa ottavalla lait-
teella voidaan imeä katusiivousjätteitä, rakennustyömaan purkutava-
raa ja vaikka vettä. Imettävä kappalekoko on suurimmillaan noin 10 
senttiä. Säiliön tilavuus on 2,5 kuutiota.

 


