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Baumassa yli puoli 
miljoonaa kävijää
Maarakennuskoneval-
mistajat esittelivät uusia 
mallejaan Münchenissä 
23.–29.4.2007 järjeste-
tyssä näyttelyssä. Esitte-
lemme seuraavana uu-
tuuksia kuvin. Mukana 
on myös muutama tie-
toisku näyttelyn lehdis-
tötilaisuuksien annista. 
Materiaalin runsauden 
takia juttusarja jatkuu 
vielä seuraavassa 
numerossa.

   Ismo sairanen, uolevi Oristo

Hitachi on uusinut 14,7–21,7 
tonnisten pyöräalustaisten kaivu- 
koneiden tekniikan vastaamaan 
vuosi sitten Intermatissa esitelty- 
jen tela-alustaisten Zaxis-konei-
den tekniikkaa. ZX190W-3 on 
neljän koneen mallisarjan toisek-
si suurin kaivukone. Työpaino va-
rustuksesta riippuen sijoittuu vä-
lille 18,020,4 tonnia. Moottoriteho 
on 122 kilowattia ja suurin kaivu-
syvyys ulottuu enimmillään 5,93 
metriin.

New-Hollandin uutuuskaivukone on 22 tonninen E215B. Entiseen 
malliin nähden jokseenkin kaikki tekniikka on uudistettu. CNH-die-
selin teho on 118 kilowattia. Puomisto on entistä kevyempi, mutta 
kuitenkin suunniteltu kestämään kaivurasitukset. Alavaunun pituus 
on kasvanut melkein 300 milliä, joka parantaa kaivuvakavuutta. Uu-
den moottorin ja uudistetun hydrauliikan ansiosta taloudellisuus on 
noussut 15,8 prosenttia, kun vertailukohtana on kaivetut maakuutiot 
ja polttoaineen kulutus.

Caterpillarilla kaivukonemallit 
319D L, 319D LN ja 321D LCR 
korvaavat aiemmin myynnissä 
olleet mallit 318C L, 319C LN ja 
321L LCR. Uudistuneiden konei- 
den elektronisesti ohjattujen 
moottoreiden polttoaineen ruis-
kutustekniikka ja imuilman hallin-
ta alentaa Catin mukaan polttoai-
neenkulutusta entiseen nähden. 
Kahden pienemmän mallin työ-
paino on 19 tonnin luokassa, vas-
tapainoa on kasvatettu kahdek-
salla prosentilla 3900 kiloon, jolla 
on saavutettu parempi kaivuvaka-
vuus. Lyhytperäinen 321D LCR:n 
on 24 tonnin luokassa. Ohjaamot 
näissä koneissa on myös uudis-
tettu ja mittaristonäyttö uusittu.

Hyundai on päivittänyt kolmi-
sen vuotta sitten esitellyt Dash 7 
-sarjan kaivukoneet. Uutta on 
Tier-3 päästömääräykset täyttä- 
viin moottoreihin siirtyminen ja 
myös commonrail tekniikan 
käyttöönotto. Ohjaamossa on 
kaivuvivut uusittu, kahvojen 
päissä olevilla napeilla hoide-
taan lisähydrauliikan käyttö. Mit-
taristonäyttö on myös entistä 
monipuolisempi ja esimerkiksi 
huoltovälit voidaan selata vali-
koista. Puomiston nivelien ta-
peissa on kestävämpi kromi-
päällyste ja letkuliittimet ovat 
aiempaa toimintavarmemmat. 
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Liebherr R 313 on malliston 
pienin tela-alustainen kaivukone. 
Varustuksesta riippuen työpaino 
on välillä 14,2–16,7 tonnia. Moot- 
toriteho on 74,9 kilowattia ja kau-
hakooksi suositellaan 0,33–0,75 
kuutioista. Kaivupuomien pituus-
vaihtoehtoja neljä, samoin nosto-
puomiksi saa kaksiosaisen- tai 
monopuomin.
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JCB haluaa olla 
täyden palvelun talo
Viime vuosina nopeasti laajentu-
neen JCB:n mallivalikoimaan kuu-
luu tällä hetkellä 280 erilaista ko-
netta. Se on kasvanut sekä kehittä-
mällä uusia tuotteita, että ostamal-
la valmistajia, kuten Vibromaxin 
vuonna 2005. JCB:llä on nykyään 
17 tehdasta eri puolilla maailmaa.

Idässä JCB on panostanut Kii-
naan ja varsinkin Intiaan. Valin-
ta ei varmastikaan ole huono, sil-
lä Intia kasvaa lähitulevaisuudessa 
todennäköisesti jopa Kiinaakin ko-
vemmin. Intia on JCB:n kotimaan 
Englannin entinen siirtomaa, joten 
moni asia paikallisesta yrityskult-
tuurista on englantilaisille varmas-
ti tutumpaa kuin esimerkiksi sak-
salaisille. JCB on investoinut tuo-
tantoon Delhissä 25 milj. euroa, 
vuonna 2006 Intiaan valmistui 
kolmas tehdas, josta toimitetaan 
koneita myös muihin maihin.

JCB aloitti omien Dieselmax-
moottoreiden valmistuksen 2004. 
Tähän mennessä niitä on tehty 
yhteensä yli 50 000 kpl. Päivässä 
moottoritehtaasta valmistuu 150 
JCB-dieseliä, mikä riittää katta-
maan noin puolet oman koneval-
mistuksen tarpeesta.

JCB panostaa myös ympäristön-
hoitokoneisiin. Baumassa esiteltiin 
uusi kiinteistötraktorisarja. Kaiken 
kaikkiaan vuonna 2006 JCB val-
misti 55 741 konetta tai laitetta.

Volvo osti Lingong ja Ingersoll 
Randin tieliikennekonetoiminnot 
Volvo on kasvanut voimakkaasti 
yritysostojen kautta. Viimeisimmät 
hankinnat ovat Ingersoll Rand Yh-
dysvalloista ja Lingongin Kiinasta. 

Lingongia ei pidä sekoittaa meillä-
kin myynnissä olevaan Liugongin 
tai Longgongiin, jotka ovat molem-
mat edelleen itsenäisiä valmistajia.

Ingersoll Randin osto tuo mate-
riaalinkäsittelykoneet Volvolle
Volvo Construction Equipment 
osti tierakennuskoneisiin keskitty-
neen Ingersoll Randin Road Deve-
lopmentin liiketoiminnan tämän 
vuoden alussa. Bobcat ei kuulu 
kauppaan! Ingersoll Randin tuo-
tenimi säilyy vielä jonkin aikaa.

Volvon tierakennuskoneiden lii-
ketoiminta aiotaan keskittää Inger-
soll Randin ympärille perustettavaan 
Volvon tierakennuskoneryhmään.

Volvo tulee Ingersoll Randin os-
tolla mukaan materiaalinkäsittely-
koneiden kauppaan, sillä Ingersoll 
Rand valmistaa Yhdysvalloissa ku-
rottajia ja maastotrukkeja. Volvo 
suunnitteli liiketoiminnan laajen-
tamista materiaalinkäsittelyyn jo 
jokin aikaa sitten, mutta perui in-
vestoinnit viime hetkellä.

Volvo pysyy Volvona
Lingong valmisti viime vuonna 
16 000 pyöräkuormaajaa. Sen mark- 
kinaosuus oli Kiinassa 12 %. Kuor-
maimet ovat ehdottomasti Lingon-
gin päätuote. Niiden lisäksi se val-
mistaa jonkin verran kaivurikuor-
maimia ja 5,5–7,5 t kaivukoneita. 
Länteen viedyissä koneissa on Kii-
nassa lisenssillä valmistetut Cum-
mins-moottorit ja ZF-vaihteis-
tot sekä -akselit. Kotimarkkinoilla 
käytetään edullisempia paikallisia 
komponentteja.

Volvon Construction Equipmen-
tin eli maarakennuskoneliiketoi-
minnan pääjohtaja Tony Helsham 
vakuutti, että Volvo ja Lingong tu-
levat pysymään erillisinä tuotteina. 
Volvo-pyöräkuormaajien valmis-

tus siis jatkuu Ruotsissa, Yhdysval-
loissa ja Brasiliassa.

Lingong tulee valmistamaan pyö-
räkuormaimia Kiinaan sekä muil-
le halvemman hintatason markki-
noille. Yrityksellä on myös yli 250 
alihankkijaa, jotka voivat mahdolli-
sesti toimittaa komponetteja myös 
Volvon muualla valmistettaviin 
koneisiin. Komponettivaihtoa tu-
lee tapahtumaan toiseenkin suun-
taan, sillä Lingong avaa markkinoi-
ta myös Volvon moottoreille.

Kiinassa pirstaloituneet 
markkinat
Kiinan maarakennuskonemark-
kinat ovat erittäin hajautuneet. 
Länsimaisilla valmistajilla on noin 
20 % osuus, loppu jakautuu usei-
den paikallisten valmistajien kes-
ken, joista suurin on Liugong 12 % 
osuudella. Kiinan kokonaismark-
kinat olivat vuonna 2006 yli nel-

jännesmiljoona konetta, sillä Lin-
gongin reilun 20 000 kappaleen 
tuotanto on vain 8 % Kiinan maa-
rakennuskoneiden vuotuisesta ko-
konaisvalmistuksesta.

Lingongin ja Volvon kaltaisia 
yritysostoja tulee todennäköisesti 
tapahtumaan jatkossa lisää. Ulko-
maisten yritysten tulo markkinoil-
le ja Kiinan vaurastuminen muut-
tavat konekauppaa, ja vain harvan 
paikallisen valmistajan resurssit 
riittävät kehittämään koneita riit-
tävän nopealla tahdilla.

Perinteiset valmistajat tarvitse-
vat Kiinasta halvan kapasiteetin li-
säksi myös toimivia jakelukanavia. 
Tehokas jälleenmyyjäverkosto on 
usein arvokkaampi kuin vanhen-
tuneella tekniikalla koneita val-
mistava yritys. Esimerkiksi Volvo 
sai Kiinasta Lingongin ja Ingersoll 
Randin kauppojen avulla 200 uut-
ta jälleenmyyjää!
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Konevalmistus keskittyy
Maarakennuskonekaupan strategia muuttuu 
entistä kansainvälisemmäksi. Kiinalaiset ovat 
tulossa Eurooppaan, mutta toisaalta monikan-
salliset valmistajat ovat vahvasti menossa Kii-
nan markkinoille. Ala keskittyy suuriin täyden 
palvelun yrityksiin, joilla on kattava konevali-
koima. Erikoistuneilla pienillä valmistajilla on 
kuitenkin aina mahdollisuuksia.
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Akkutekniikan kehittymisen 
myötä, sähkökäyttöiset maa- 
rakennuskoneet tulevat yleisty-
mään todennäköisesti lähimmän 
vuosikymmenen aikana. Hitachin 
osastolla oli esittelyssä proto-
tyyppi kaivukone ZX70LC Bat-
tery, tarkempia teknisiä tietoja ei 
vielä kerrottu. Koneen työpaino 
on 7,8 tonnia ja sähköteho 90,2 
kilowattia. Suurimmaksi kaivu-
syvyys on 4,17 metriä ja kaivu-
voima 47 kN.

Baumassa oli esittelyssä Suo-
meenkin jo kauan odotettu Liu-
gong CLG220LC kaivukone. Työ-
paino on 20700 kiloa ja mootto-
riteho 108 kilowattia. Osastolla 
kerrottiin CE-merkinnän olevan 
vielä kesken, jonka tähden ko-
neen tulo Euroopan markkinoille 
on viivästynyt. 

Doosan DX35Z on yrityksen 
ensimmäinen lyhytperäinen kai-
vukone. Työpaino on 3650 kiloa, 
moottoriteho 27 hevosvoimaa ja 
suurin kaivusyvyys 4,8 metriä. 
Konemalli on ennättänyt tällä 
hetkellä jo Suomen maahan-
tuojan Daetek Oy:n varastoon.

Case CX210B korvaa aiemman 
mallin CX210. Työpaino on 21500 
kiloa, joka on 10 prosenttia aiem- 
paa enemmän. Moottorina on yl-
lättäen nelisylinterinen common-
rail-Isuzu, jossa entiseen kuutos-
koneeseen nähden on 11 pro-
senttia enemmän tehoa (117 kW). 
Polttoaineen kulutuksen kerro-
taan kuitenkin laskeneen 20 pro-
senttia. Ohjaamo on entistä tila- 
vampi, ikkunoiden pilarit ovat 
kapeammat ja säilytystiloja on 
lisätty. Suurin kaivusyvyys on 
6,65 metriä ja ulottuvaisuus 9,73 
metriä. Kuvan kone on varustet-
tu kaksiosaisella nostopuomilla, 
normaalivarusteena on perintei-
nen yksiosainen mono-puomi.

Komatsun uutuuskaivukone on lyhytperäinen pyöräalustainen 
PW98MR-6 –kaivukone, jossa on nelipyöräohjaus. Kaupunkiolo-
suhteissa ketteräksi koneeksi suunniteltu Komatsu liikkuu tieajos-
sa suurimmillaan 35 kilometriä tunnissa. Kone painaa vakiona 9200 
kiloa, lisävarusteena voidaan perään kytkeä lisävastapaino. Ren-
gastukseen voi valita yksikkö- tai paripyörät ja puskulevy ja tukijal-
kavaihtoehtoja on useita. Moottoriteho on 51 kilowattia.
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TAKEUCHI • Kaivukoneet 0.8–14 tn - Lyhytperäkoneet 1.5–8 tn - Pyöräalustainen 8 tn - Telakuormaajat - Teladumpperit
ATLAS • Pyöräkuormaajat 2.5–8 tn - Jyrät 7.5 – 19.5 tn MUSTANG • Liukuohjatut kuormaajat 1.3–5 tn McCLOSKEY • Tasoseulat - Rumpuseulat

PUH. (02) 5737 00 • FAX (02) 5737 020. Pohjanmaantie 99, HONKAJOKI

www.honkatrading.com
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Caterpillar esitteli Baumassa 
kolme uutta H-sarjan pyöräkuor- 
mainta. Mallit 906H, 907H ja 908H korvaavat  
aiemmat 906 ja 908 kuormaimet. Koneiden työpainot  
sijoittuvat välille 5600–6400 kiloa ja 3044C dieseleiden tehot välille 
51–58 kilowattia. Kuormaimiin voi valita liukuohjattujen kuormai-
mien kauhan kiinnitysjärjestelmän, jolloin voidaan käyttää samoja 
työvälineitä. Lisävarusteena saa molemmille akseleille 100 prosent-
tiset tasauspyörästön lukot. Tieajonopeus on suurimmillaan 35 kilo-
metriä tunnissa. 

Volvon F-kuormainsarjaan esiteltiin kolme uutta konetta. L60F (11,0-12,3t), L70F (12,7-14,0t) ja L90F (15,0-17,0t). Volvon D6E-sarjan moottoreis-
sa kerrotaan olevan 6-13 prosenttia entistä enemmän tehoa. Pienemmästä isompaan malliin tehoa on otettu ulos 116-129 kilowattia. Voimansiir-
to ja ohjaamo ovat myös läpikäyneet uudistumisen. Ohjaamon melutason on alentunut kaksi desibeliä, samoin ulkopuolinen melu on aiempaa 
alhaisempi. Tehon nousun myötä voidaan nyt käyttää edelliseen E-sarjaan nähden 4-10 prosenttia suurempia kauhoja. Kuvassa Volvo L60F.

Myös liukuohjattujen kuormaimien mallisto on JCB:llä uudistunut. 
Pyöräalustaisia koneita esiteltiin viisi uutta mallia ja tela-alustaisia 
kolme. Kuvassa suurin telakuormain 1110T, jonka kuormauskapasi-
teetiksi ilmoitetaan 1020 kiloa. Hydrauliikkaa on koko mallisarjassa 
tehostettu. Öljyä suurimmassa High Flow –mallissa saadaan käyttöön 
130 litraa minuutissa. Suurin työpaine on 225 baria, joten kauhan 
murtovoima on noussut 20 prosenttia. Kahdessa suurimmassa 
koneessa on nyt käytössä JCB:n oma Dieselmax moottori. Tehoa 
1110-koneissa olevasta turbodieselistä on puristettu 68 kilowattia. 

Komatsun uusi WA150PZ-5 pyöräkuormain sijoittuu alle 10 tonnin 
kokoluokkaan. Moottorina on Komatsun 71 kilowattinen diesel. Voi-
mansiirto on hydrostaattinen ja ajonopeusalueita on neljä eteen ja 
neljä taakse. Ajonopeuden säätimellä voidaan ajonopeutta muuttaa 
kaasupolkimen asennosta riippumatta ja vetokyvystä tinkimättä. Kaa-
tokuormaksi ilmoitetaan 7185 kiloa ja nostokorkeudeksi 3,7 metriä.
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Case juhli Baumassa kaivurikuormainten valmistuksen 50-vuotis- 
päiviä. Koneita on tehtaalta maailmalle lähtenyt vuosikymmenten 
saatossa peräti 750000 kappaletta. Case 590 SR Serie2 on uusin 
etupyöräohjattu konemalli. Työpaino on 7,87 tonnia. Moottoriteho 
on 82 kilowattia ja suurin maantienopeus 39 kilometriä tunnissa. 
Kaivulaitteen suurin ulottuvuus on 6,96 metriä.

Terex TL210 pyöräkuormain sijoittuu painoluokkaan 12,5 tonnia. 
Moottoriteho on 119 kilowattia ja suositeltu kauhan koko on 2–3,5 
kuutiota. Muotoilua uudessa mallissa on pyöristetty ja samoin oh-
jaamo on kokenut uudistumisen täysin.

Doosanin DL-pyöräkuormainsarja täydentyy uudella DL250 mallilla 
(oik). Kone korvaa aiemman mallin Mega 250-V. Omaa tuotantoa ole-
van kuusisylinterisen dieselin tehoksi ilmoitetaan 121 kilowattia, jon-
ka ansiosta vääntömomentti aiempaan nähden on noussut 9 prosent-
tia. Ohjaamon tilavuus on noussut 15 prosenttia ja näkyväisyys ulos 
on parantunut 20 prosenttia. Melutasoksi ilmoitetaan niinkin alhainen 
lukema, kuin 72 desibeliä. Työpaino koneella on 14,5 tonnia.
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PARASTA LÄNSI-EUROOPPALAISTA LAATUA

SARIS FB3020 McALU
kantavuus 1580 kg
sisämitat 152 x 301 cm
tarjoushintaan 2450 € alv 0%
alumiinirampit 240 € alv 0%

SARIS PK40 KIPPIVAUNU
kantavuus 2700 kg
sisämitat 170 x 306 cm
tarjoushinta 4900 € alv 0%
vakiona sähköhydrauliikka

SARIS PL2027 LAVETTI
kantavuus 2100 kg
sisämitat 406 x 204 cm
tarjoushinta 3300 € alv 0%
alumiinirampit 680 € alv 0%

SARIS PA42 kippaava lavetti
kantavuus 2750 kg
sisämitat 406 x 204 cm
tarjoushinta 5600 € alv 0%
hydraulisesti kippaava

Vertaa laatua ja ainevahvuuksia – parempi kuin yksikään itäblokin tuote! Valmistaja SARIS Aanhangers Hollanti!

maahantuonti ja myynti ALBERNI OY Martti Alander puh. 050–300 2950 www.saris.fi   www.saris.net

Case esitteli com-
pact-kuormaimien ko-
koluokkaan neljä E-sar-
jalaista kuormainta. Ku-
vassa pienin malli 21E, 
isommat koneet 
ovat 121E, 221E ja 
321E. Koneiden työpai-
not ovat väliltä 4610–
5750 kiloa. Deutzin val-
mistamista nelisylinteri-
sistä moottoreista 
kerrotaan tehoa otetun 
40–56 kilowattia. Mo-
noboom-aisasto on uut-
ta tuotantoa, ja sen ker-
rotaan takaavan hyvän 
näkyväisyyden kauhalle 
ja trukkipiikeille. Hyd-
rostaattisella voiman-
siirrolla varustettujen 
koneiden kauhakoot 
vaihtelevat väliltä 0,7–
1,2 kuutiota.

Bauma 2007
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VDMA teki tämän vuoden maa-
liskuussa jäsentensä keskuudes-
sa tutkimuksen, jossa selvitettiin, 
monenko yrityksen tuotteita on 
kopioitu, millaisia tuotteita on 
jäljitelty ja missä piratismia har-
joittavat yritykset sijaitsevat.

Kokonaisten koneiden 
– ei vain komponenttien 
– kopiointi lisääntyy
Aikaisemmin koneita kopioitiin 
pääasiassa käyttöön omassa maas-
sa, nyt kopioilla tähdätään entis-
tä suoremmin myös alkuperäisen 
tuotteen kotimarkkinoille. Kiinas-
sa valmistetuista koneiden kopiois-

ta 22 % löysi tiensä myös Euroop-
paan.  

VDMA:n tutkimuksessa selvi-
si, että kopioinnista on tullut yhä 
härskimpää. Vielä vuosi sitten 
useimmissa tapauksissa oli kopi-
oitu vain joitakin komponentteja 
tai osa koneesta. Tämän vuoden 
tutkimuksessa voitiin todeta, että 
60 % tapauksista kone oli kopioi-
tu kokonaisuudessaan.

Kiina johtaa, Italia ja 
Turkki pistesijoilla
Piratismi ei ole vain kehittyvien 
maiden ongelma. Kiinan, Taiwa-
nin ja Intian lisäksi myös perintei-
sissä teollisuusmaissa kuten Itali-
assa kopioidaan muiden valmis-
tajien tuotteita ja etenkin kom-
ponentteja.

Varaosamarkkinoilla kopioin-
ti on lyhyellä tähtäimellä koneen 
käyttäjälle joskus etu, sillä kilpailu 
pitää varsinkin kulutusosien hin-

nan kurissa. Samalla se kuitenkin 
pienentää maahantuojien varaosa-
kaupan määrää ja katetta. Ongel-
mia voi ilmetä, kun käyttäjä tarvit-
see harvinaisia osia tai neuvoja vian 
etsimisessä. Suuren varaston kus-
tannuksia sekä ammattitaitoisen ja 
tuotteet tuntevan henkilökunnan 
kuluja on vaikea kattaa vain harvi-
naisten osien myynnillä, mikäli ka-
te kulutusosista valuu muualle.

Kopioinnista suuria tappioita
Kopiointi aiheutti saksalaisille ko-
nevalmistajille viime vuonna arvi-
olta 5 miljardin euron vahingot. Sa-
maan aikaan Saksan hallitus ilmoit-
ti estäneensä yli 1,1 mrd euron ar-
voisten laittomien kopioiden ja tuo-
teväärennösten markkinoinnin.

Kopioinnin merkitys vaihtelee 
tuotteittain. Sen kohteeksi joutu-
neista yrityksistä 18 % arvioi kopi-
oinnin laskevan yrityksen myyntiä 
yli 10 %.

Kopiointi on kansain-
välistymisen kääntöpuoli
Kopiointi on ominaista uusilla ja nopeasti kehit-
tyvillä markkinoilla, joilla ei ole omaa koneen-
valmistusperinnettä. Kopiointi on helppo tapa 
päästä alkuun, mutta se vääristää kilpailutilan-
netta ja heikentää perinteisten teollisuusmaiden, 
kuten Suomen asemaa kansainvälisessä kilpai-
lussa ja vaikuttaa siten elämäämme. Saksalainen 
konevalmistajien yhdistys VDMA on nyt käyn-
nistänyt kampanjan, jossa taistellaan koneiden ja 
varaosien kopiointia vastaan.

New Holland esitteli uudet B-sarjan pyöräkuormaimet, mallit ovat 
W170B (14,5 t), W190B (17,3 t) ja W270B (23,1 t). Kaikissa malleissa on 
ZF:n powershift voimansiirto. Moottorit ovat CNH:n valmistamat (145 
ja 169 KW), paitsi suurimmassa on Cumminsin 239 kilowattinen diesel. 
Ohjaamon viihtyisyyttä ja näkyvyyttä on parannettu. Kahdessa suu-
remmassa mallissa on kuormantunteva säätötilavuushydrauliikka. 
Ohjaamon ja moottorin välissä on jäähdytinyksikkö, takimmaisena on 
moottori. Näin koneissa ei tarvita erillistä vastapainoa.

Venierin uutuuskuormain on malli VF 963B. Neliportaisella hydros-
taattisella voimansiirrolla varustetun koneen työpaino on 8800 kiloa 
ja Euro-3 määräykset täyttävän moottorin teho 87 kilowattia. Suurim-
maksi tienopeudeksi Venieri ilmoittaa 44 kilometriä tunnissa. Aisasto 
vaihtoehtoja on Z-aisat, tai suora-aisainen malli. Tänä vuonna myö-
hemmin esitellään vielä suurempi VF 9015B, joka on 13 tonninen ko-
ne.
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Hitachin uudet ZW-kuor-
maimet olivat näyttävästi 
esillä Baumassa. 
Malliston ensimmäiset ko-
neet esiteltiin jo vuoden 
2006 puolella. ZW220 pai-
naa noin 18 tonnia ja kaato-
kuormaksi ilmoitetaan run-
konivel linkussa 12650 ki-
loa. ZW-sarjan kuormaimis-
sa on vaihteiston ja moot-
torin ohjauksessa eri työ-
alueita. L,N ja H alueista voi 
valita sopivan työskentely-
tehokkuuden kuormausteh-
tävän mukaan. Samoin työ-
hydrauliikan käytössä on 
esivalittavia alueita, joilla 
aisaston liikenopeutta suh-
teessa ajon nopeuteen voi-
daan muuttaa. Sähköisesti 
valittavat toiminnot vaikut-
tavat myös koneen käytön 
kokonaistaloudellisuuteen.

ã
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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

Led-valot yleistyvät vaikeissa käyttökohteissa, sillä niille luvataan 
jopa 30 000 h käyttöikä. Valot voidaan suojata hyvin, sillä polttimon-
vaihtoon ei ole tarvetta, kunhan lämpö vain johdetaan pois valaisi-
mesta. Kuvassa kotimaisen Nordic Lightsin uusin aluevaltaus ras-
kaan liikenteen takavaloyhdistelmä.

JCB on tehnyt Midi CX –koneesta todellisen monitoimilaitteen. 
Traktoria voidaan käyttää peruskoneena monipuolisesti eri töissä. 
Perään voidaan liittää kaivulaite, jota voidaan käyttää kevyemmissä 
kaivutöissä. Tarvittaessa voidaan peruskoneeseen liittää monipuo-
lisesti erilaisia lisälaitteita. Esimerkiksi erilaiset viherparannustyöt ja 
ruohonleikkaukset sujuvat reippaasti.

Vuoristoseuduilla käytetään edelleen "käveleviä" kaivinkoneita. 
Suuren säätövaran omaavien tukijalkojen ansiosta työskentely onnis-
tuu todella jyrkissäkin rinteissä. Vaikeassa maastossa koneet liikku-
vat pääasiassa kaivupuomin avulla työntämällä ja vetämällä, helpom-
missa paikoissa ja tiellä konetta siirretään tukijalkojen päissä olevil-
la pyörillä. Kuvassa oleva Kaiser on alan toinen merkittävä valmista-
ja. Tämäntyyppisiä koneita käytetään jonkin verran vuoriston puun-
korjuussa. Pahin kilpailija Menzi Muck esiteltiinkin edellisen lehden 
Bauma-jutussa Naarvan energiakouralla varustettuna.

Gehlin Gehlmax KL178 on lämpimällä turvaohjaamolla varustettu 
pienkuormain maatalouden käyttöön. Perkinsin moottorilla varustetun 
koneen omapaino on 2220 kiloa ja kaatokuorma 1270 kiloa. Hydraulii-
kan tuotto on 48 litraa minuutissa ja suurin työpaine on 185 baria. 
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