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54 hehtaarin näyttelyalue
Bauma- näyttelyn käytössä on 16 
sisähallin lisäksi laaja ulkoalue, 
sillä useat laiteet eivät edes mah-
tuisi sisälle. Näytteilleasettajia on 
3041, joista yli puolet kansainvä-
lisiä yrityksiä 49 maasta. Näytteil-
leasettajien määrä kasvoi edelli-
seen, vuonna 2004 järjestettyyn 
Baumaan verrattuna 10 %. Kiina-

lasilla ja Venäläisillä oli omat laa-
jat osastot.

Kävijämäärä eivät järjestäjät 
vielä tätä kirjoitettaessa eli kolmen 
ensimmäisen päivän jälkeen ha-
lunneet kertoa, mutta esittelijöi-
den mukaan väkeä on enemmän 
kuin edellisessä Baumassa. 

Seuraavaan Bauma-matkan 
suunnittelu kannattaa aloittaa hy-

vissä ajoin, sillä lähiseudun ho-
tellit on yleensä  varattu jo vuot-
ta ennen. Julkinen liikenne toimii 
hyvin. Reilun tunnin automatkan 
päästä löytyy viime tingassakin ti-
laa, mutta ruuhkien takia kannat-
ta olla aikaisin liikkeellä, jottei aa-
mupäivä kulu ruuhkassa istuske-
luun. 

Maarakennuskauppa kasvanut 
vuodessa toistakymmentä  
prosenttia
Useimmat kansainväliset yrityk-
set kuten Caterpillar, JCB, Komat-
su, New Holland ja Volvo järjesti-
vät lehdistötilaisuutensa heti näyt-
telyn alussa. Kokonaismarkkinat 
ovat viimeiset viisi vuotta olleet 
vahvassa kasvussa, sillä rakentami-
nen jatkuu Kauko-idässä, Venäjäl-

lä ja myös Euroopassa vilkkaana, 
suurista markkinoista ainoastaan 
USA takkuaa. 

Kova kysyntä on myös paranta-
nut useimpien yritysten tuloksia, 
sillä hintoja on voitu nostaa ja sa-
malla pääomakustannukset ovat 
pienentyneiden konevarastojen 
takia supistuneet. 

Kaikki suurimmat pelaajat il-
moittivat kasvattaneensa myös 
markkinaosuuttaan, eli oman mer-
kin myynnin kasvu on ollut yleis-
tä kysynnännousua suurempi. Se 
kertoo joko markkinoiden keskit-
tymisestä, taitavasta tilastoinnista 
tai molemmista. Kaikki eivät voi 
voittaa, joten useimmat pienem-
mät yritykset eivät ole pystyneet 
kasvattamaan myyntiään markki-
noiden nousun tahdissa. Ala myös 

Münchenissä 23-29.4. 2007  järjestetty Bauma on 
vakiinnuttanut asemansa alan maailman suurim-
pana maarakennuskonenäyttelynä. Kiivas raken-
tamistahti näkyy konekaupassa, joka on kasvanut 
vuosi vuodelta.

   Ismo sairanen, uolevi Oristo

Yli 3000 näytteilleasettajaa
keskittyy merkittävien yrityskaup-
pojen vuoksi vääjäämättä. 

Tuotantolaitoksia ja  
yritysostoja Kauko-Idässä 
Kilpailu Kauko-idän nousevi-
en yritysten kanssa vaatii lihak-
sia. Monikansalliset yritykset ovat 
lähteneet kilpailemaan maailman 
suurimmalla maarakennuskone-
markkinoilla eli Kiinassa hank-
kimalla paikallista valmistusta. 
Kaikki monikansalliset valmista-
jat korostavat yhdestä suusta, että 
Kiinassa valmistetut koneet myy-
dään vaan halvemman hintatason 
markkinoilla. 

Komponenttienkaan tuonti Eu-
rooppaan ei tällä hetkellä ole ajan-
kohtaista, vaikka niiden pula ra-

joittaakin tällä hetkellä maaraken-
nuskoneiden valmistusmäärien 
nousua. Tilanne kuitenkin muut-
tuu nopeasti ja seuraa todennä-
köisesti elektroniikka- ja autote-
ollisuuden mallia siirtymällä hal-
vempiin maihin. Käyttäjän kan-
nalta tärkeintä on, että kompo-
nenttien laadusta ei tingitä. 

Tekniikan kehittyminen  
helpottaa vuokrausta
Vuokrakonemarkkinoiden kasvu 
ja kansainvälistyminen muuttavat 
kauppatapoja. Oston ja vuokrauk-
sen raja hämärtyy, sillä asiakas voi 
aikaisempaa joustavammin vuok-
rata vaikkapa puskukoneen vain 
lyhyeksi ajaksi. Töiden jatkuessa 
vuokrakone on helppo lunastaa 

omaksi.
Työkoneen oma tietojärjestel-

mä mittaa työsaavutusta ja seuraa 
kuntoa moottorin ja öljyn lämpö-
tilojen sekä polttoaineen kulutuk-
sen kautta. Tiedot lähetetään sa-
telliitin välityksellä vuokrananta-
jalle, joka tietää tarkalleen, kuin-
ka vuokraajan bisnes pyörii ja voi 
reagoida tilanteeseen sopivalla ta-
valla. 

Käyttömäärän ja koneen sijain-
nin tarkka tietäminen pienentää 
vuokrauksen riskejä ja toivotta-
vasti myös hintaa. Haittapuole-
na on vaara yrittäjän tietosuojan 
heikkenemisestä ja liikesalaisuuk-
sien vuotamisesta. Uudet kauppa-
tavat vaativat muutoksia yritysten 
käytännön toimintatapoihin ja 

jossain tapauksessa myös lainsää-
däntöön.

Hybridejä harvassa
Energiansäästö puhuttaa, mutta 
painopiste on edelleen hyvin ta-
vanomaisissa ja käyttäjän kannal-
ta turvallisissa ratkaisuissa. Uusien 
mallien polttoaineenkulutus las-
kee lähinnä parantuneen hyötys-
uhteen ja kehittyneiden ohjausjär-
jestelmien ansiosta. Hybrideistä ja 
polttokennoista puhutaan, mutta 
ne antavat vielä odottaa itseään.

Baumasta lisää 
seuraavassa  
numerossa!

Avant Tecno on suunnitellut uu-
den kuormainmallin 500-sar-
jaan. Muotoilu noudattelee sa-
maa linjaa aikaisempien 200 ja 
600 -sarjan kanssa. Tehoa Kubo-
tan valmistamassa dieselissä on 
20 hevosvoimaa. Kuormaimen 
nostoteho ja kaatokuormat ovat 
nousseet reilusti aikaisempiin 
dieselmalleihin nähden. Vakio-
varusteena on noston ylikuormi-
tuksen hälytin.

Suurimmassa Avant 635 -mal-
lissa on otettu käyttöön kotimai-
nen Epec Oy:n valmistama DCS 
ajovoimansiirron ohjausjärjestel-
mä ja graafinen mittaristonäyttö. 
Ajohydrauliikassa voidaan vali-
ta neljä eri käyttöaluetta. Vaih-
toehdot löytyvät tehokkaaseen, 
hiljaiseen, taloudelliseen ja nor-
maaliin käyttöön. Mittarinäytös-
sä on normaalit mittaritoiminnot 
ja tarvittavat hälytysmerkkivalot. 

Pentin Paja on aloittanut yhteistyön sveitsiläisen Menzi Muck kaivukonevalmistajan kanssa. Baumas-
sa oli asennettu Naarva-energiapuukoura suurimpaan A91 malliin. Menzi Muck -koneet ovat suunnitel-
tu työskentelemään jyrkissä rinteissä. Eteneminen tapahtuu kävelemällä ja  peruskone saadaan pidettyä 
vaakatasossa jyrkässäkin paikassa.
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Kaskenviertäjäntie 2, 73100 Lapinlahti
Puh. 017 731 565, 0400 466 191 Fax 017 731 567

email: info@lametal.fi

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

Tanskalaisessa Hydrema 926D -kaivurikuormaimessa oli uudentyyp-
pinen kaivulaitteen sivukääntölaite. Puomisto on kiinnitetty erillisillä 
sylintereillä kääntyvään välirunkoon, jolloin kokonaiskääntökulmaksi 
saadaan 280 astetta. Suurimmaksi ulottuvaisuudeksi ilmoitetaan 7,42 
metriä.

Italialainen Venieri esitteli Baumassa täysin saasteettoman ja vä-
hämeluisen 2.63 Electro pyöräkuormaimen. Voimanlähteenä ovat 
geeliakut ja hydrauliikkaa ja hydrostaattista voimansiirtoa pyörittä-
vät sähkömoottorit. Kone oli prototyyppi, josta ei liiemmin tekniikka-
puolesta kerrottu. Työpaino on 4400 kiloa ja sähkömoottoriteho 36 ki-
lowattia. Käyttöjännite on 96 volttia. Kauhakooksi suositellaan 0,7-1 
kuutiota.

Parkerilla on 
suuri valikoima 
hydrauliikkaöljyn 
kunnon mittauk-
seen trakoitettuja 
laitteita, joista uu-
simmat voidaan 
asentaa myös 
liikkuvaan kalus-
toon. Järjestelmä 
mittaa öljyn epä-
puhtauksien ja 
kondenssiveden 
määrää ja ilmoit-
taa kuljettajalle 
huoltotarpeesta. 
Hydrauliikkaöljy 
voidaan tarvitta-
essa hienosuo-
dattaa erillisellä 
”keinomunuai-
sella” tai koneen 
omaan hydrauliik-
kajärjestelmään 
rakennetaan erittäin hieno suodtain, jonka läpi kierrätetään öljyä van tarvitta-
essa, jolloin se ei normaalikäytössä aiheuta vastapainetta ja kuumenna öljyjä 
tarpeettomasti. Järjestelmä maksaa tällä hetkellä vielä noin 13-14 000 e.
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Mecalac 8 MCR on uusi monitoiminen maarakennuskone. Sitä voi-
daan käyttää kaivukoneena ja kuormaimena. Työlaji valitaan kojetau-
lun näppäimellä, joka vaihtaa puomiston liikeradan kaivu- ja kuor-
maustyössä erilaiseksi. Kone painaa 6200 kiloa ja moottoriteho on 57 
kilowattia. Kaivukoneena kauhan murtovoima on 44 kN.

Useampi koneenvalmistaja esitteli kumitela-alustaisen liukuohja-
tun kuormaimen uutuustuotteena. Saksalaisen Gehlin uusi SL 7810 E 
-kuormain on malliston suurin. Koneen omapaino on hiukan alle 4800 
kiloa ja moottoriteho 74 kilowattia. Öljyä riittää myös lisälaitteiden 
käyttöön. Suurimmaksi tuotoksi ilmoitetaan 155 litraa minuutissa ja 
työpaineeksi 228 baria.

Bobcatin uusi pieni liukuohjattu S100 kuormain on suunniteltu ah-
taille työmaille ja helpoksi koneeksi siirtää. Painoltaan 1800 kiloinen 
kone voidaan kuljettaa jarrullisella perävaunulla pakettiauton peräs-
sä. Moottorina on Kubotan 25 kilowattinen diesel. Huollettavuuteen on 
kiinnitetty huomiota, kaikki normaalit huollot voidaan tehdä koneen pe-
rästä avattavan luukun kautta. Kaatokuorma koneella on 907 kiloa. 

ã

Italialainen Mec-
canica Breganze-
se valmistaa leu-
kamurskakauho-
ja  kaivukoneisiin. 
Malliston pienin 
murska painaa 
1500 kiloa ja sitä 
voidaan käyttää 
alkaen kahdek-
san tonnin pai-
noisella kaivuko-
neella. Leuka on 
600 milliä x 450 
milliä. Tehtaan 
mukaan laitteella 
saadaan pienim-
millään 20 mil-
listä mursketta. 
MB-murskilla ei 
ole tällä hetkel-
lä virallista maa-
hantuojaa, mutta 
valmistajan yhte-
ystiedot löytyvät 
osoitteesta www.
meccanicabre-
ganzese.com.
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