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Talvitiepäivien teemana oli "Il-
masto muuttuu, muuttuuko tal-
vikunnossapito". Kansainvälisessä 
seminaarissa aihetta lähestyttiin 
tilaajan, tielläliikkujan ja urakoit-
sijan näkökulmasta. Talvien lauh-
tuessa liukkauden torjunta lisään-
tyy ja sitä kautta hiekoitushiekan 
kulutus kasvaa. Keväällä tienpin-
tojen kuivuessa katupölyn mää-
rä kasvaa, mikä aiheuttaa entistä 
suurempia ongelmia. 

Teiden pysyessä sulana ympäri 
vuoden, kuluttavat nastarenkaat 

päällysteitä ja korjauksiin tarvi-
taan nykyistä enemmän määrä-
rahoja. 

Sorateillä uutena piirteenä on 
talviaikainen kelirikko. Aikaisem-
min keväiset kelirikkokaudet tie-
dettiin ja niihin varauduttiin. Ny-
kyisin märkä ja pitkä syksy peh-
mentää tie loppuvuodeksi niin, 
että sorastuksia on tehtävä entistä 
enemmän. Kevääksi varatut murs-
kevarat on käytetty monin paikoin 
loppuun jo jouluun mennessä. 

Talvitiepäivät ilman 
lunta

Talvitiepäivät järjestettiin tänä vuonna 27. ker-
ran. Järjestävä taho Suomen Tieyhdistys oli va-
linnut sijaintipaikaksi Turun. Mukana järjestä-
jien puolella olivat myös Turun tiepiiri ja Turun 
kaupunki. Ilmojen haltijat eivät olleet tällä kertaa 
suosiollisia, sillä lunta ei ollut maassa lainkaan. 
Normaalisti Talvitiepäivien ohjelmaan kuuluva 
työnäytös jäi näin ollen pitämättä.

ismo sairanen

Vehon osastolla esiteltiin uusi Mercedeksen Unimog U20. Monikäyttöisen auton kokonaispaino on 8500 kiloa ja moottoriteho on 115 kilo-
wattia. Työvälineille tarvittavaa hydrauliikkaa Unimog tuottaa 22+45 litraa minuutissa työpaineella 200 baria. Edessä on käytettävissä myös 
mekaaninen ulosotto 540/1000 kierrosta minuutissa.

Konefarmin maahantuontiohjelmaan kuuluvien Schäffer-kuormaimien järeintä päätä edusti Talvitiepäivillä kurottajakuormain 930T. Kone so-
veltuu hyvin lumitöihin, työpaino on 6600 kiloa ja moottoritehoksi ilmoitetaan 95 kilowattia. Suurin nostokorkeus on 5,25 metriä ja kaatokuorma 
2800 kiloa.
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www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Deluxe puusorvi Nova 15
Puusorvien ykkönen: Edullinen hinnaltaan, mutta kovaan ammatti- ja 
harrastekäyttöön valmistettu huippuluokan puusorvi. (Valettu erittäin 
tukeva runko). Kärkiväli: 1000 mm, moottori: 1500 W. (Käännettävällä 
moottorilla). Nopeusalue: 600–2000 rpm (Portaaton säätö)
Maksimi kappaleen korkeus: 381 mm. Jalusta mukana vakiona. 
Paino 95 kg. Kopiontilaite lisävarusteena Nova FXJ-15, hinta 245 .
Supertarjouksemme: 660  sis. alv:n

Kaarisakset Nova GS-1000 
Ammattikäyttöön valmistettu huippulaatuinen pöydällä varustettu kaari-
saksimalli. Leikkausleveys 1000 mm. Iso pöytä: 1250 x 555 mm. Maksimi 
leikkausvahvuus: 1,5 mm. Koneen paino on 238 kg. Tukeva rakenne. Hyvä 
leikkausjälki. Laadukkaat vasteet, jotka tekevät leikkaamisesta tarkkaa ja 
nopeaa. Hinta: 1590  sis. alv:n. 

Saatavana myös Nova 1000 kaarisakset, paino 70 kg, ilman pöytää, jalusta mukana, huippu-
laadukas. Vain 449  sis. alv:n

Teollisuusporakone Nova 5040
Erittäin hyvä hinta/ laatusuhde. Hammaspyörävedolla toteutettu ammatti-
porakone kovaan käyttöön. Porauskapasiteetti: 40 mm, MK 4. Runko: 120 mm.
Karan liike: 120 mm. Karan etäisyys rungosta:  273 mm
Maksimi etäisyys pöydästä: 745 mm. Maksimi etäisyys jalustapöydästä: 1200 mm. 
Nopeusalueet: 65–1400 rpm ( 6 nopeusaluetta).
Pöytä: 500 x 450 mm, pöydän liike: 515 mm. Jalustan koko: 700 x 480 mm. 
Korkeus: 1760 mm, moottori: 1100 W / 400 V. Paino: 335 kg.   
Hinta: 1790  sis. ALV:n

Nova CT-416 kolmen koneen yhdistelmä. 
TIC, DC MMA ja plasmaleikkaus.
Kolme kätevää konetta yhden hinnalla ja samoissa kuorissa.
Paino vain 11 kg. Koko: 423x173x273 mm.
Input virta: TIC: 13,7 A, MMA 21,7 A, Plasma: 25,7A
Virta-alue: TIC: 10–160 A, MMA 10–150 A, Plasma: 10–40 A
Työjännite: TIC: 16 V, MMA: 27 V, Plasma: 120 V
Tyhjäkäyntijännite: TIC: 64 V, MMA: 64 V, Plasma: 96 V

Maksimi liitäntäteho: 4,8 KVA – 230 V. Plasmakaasu: Ilma 0,40 Mpa (4,0 bar). 
Plasmakaasun kulutus: 80 l / min. Hinta vain 995 sis. alv:n.

Puruimuri FM-300 – 1500 W
Raju imuri kovaan ammattikäyttöön. Huipputehokas 500 W:n moottori 
takaa, että voit liittää useita koneita tähän imuriin. Kaksi ( 2 x 100 mm) 
sisäänmenoa. Pyörimisnopeus on 2850 rpm (metallisiivet). Koneen paino: 
47 kg. Helposti liikuteltava. Pyörillä. Koko: 920 x 580 x 580 mm. 
Hinta vain 385  sis. alv:n
Puruimuriputkea edullisesti: 10 m:n paloissa, 100 mm:n halkaisija.
Taipuisaa, kestävää, metallivahvisteella. Hinta 145  sis. alv:n

Nova AT320 yhdistelmäsorvi
Huippulaadukas yhdistelmäsorvi eritäin hyvällä hinta/laatusuhteella.
Karan läpivienti: 38 mm (MK5), 320 mm kappaleen sorvaus mahdol-
lista, kärkiväli 750 mm. Tehokas 1,1 kW:n moottori on kokoluokkansa 
parhain. Vaihteistolla. Nopeuksia on 12 kpl. ( 60–1600 rmp). Pitkittäis- ja 
sivuttaisautomaattisyötöt. Kierteistykset: 0,5–4 ja tuumakierteille 15 
kpl. (Sorvaa niin oikeakätisiä kuin vasenkätisiä kierteitä) Huipputarkka:

Kaikissa olosuhteissa parempi kuin 0,02. Induktiokarkaistut johteet. Jyrsin-porakone kääntyy 
360 astetta. 180 mm liike jyrsinpäällä. Jyrsinpäätä voidaan nostaa ja laskea 120–300 mm pöy-
dästä. MK 3 kara. Nopeuksia 4 kpl: 220–2620 rpm. Moottori: 550 W. x-akselin liike: 600 mm 
ja y: 150 mm. Nopea ja helppo vaihto sorvauksesta jyrsintään. Molemmat omalla moottorilla. 
Paino jalustan kanssa 470 kg. Mukana lisäksi jäähdytyspumppu, jalusta sekä halogeeni työvalo.
Erittäin kilpailukykyinen hinta: 3650 sis. alv:n

HONDA PELAA VARMASTI.
Kun generaattori toimii niin kuin pitää ja silloin kun pitää, jää enem-

män virtaa varsinaiseen elämiseen.

Honda-valikoimassa yhteensä 12 mallia yksityiskäytöstä ammattikäyt-

töön. Tartu tarjouksiimme ja nauti elämästäsi kaikin mukavuuksin.
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Betaiini on uusi liukkauden  
torjunta-aine
Lentokentillä ei voida käyttää pe-
rinteistä tiesuolaa sen korroo-
siovaikutuksen tähden. Nykyisin 
käytössä ovat muurahaishappo-
pohjainen formiaatti ja etikka-
happopohjainen asetaatti. Nämä 
aineet ovat vähemmän haitallisia 
kuin urea ja tiesuola. Ville Ala-
typpö WSP Finland Oy:stä kertoi 
Betaiinistä, joka on uusi aine liuk-
kauden torjuntaan. Betaiini ero-
tetaan sokerimelassista, jota syn-
tyy sivutuotteena juurikassokerin 

valmistuksessa. Aine on aito luon-
nontuote, eikä aiheuta minkään-
laista korroosiota metallipinnoille 
tai kuormitusta ympäristölle. 

Betaiiniä on kokeiltu ensi al-
kuun Rovaniemen lentoasemalla. 
Myöhemmin ainetta on ollut käy-
tössä Kauhavan ja Tampere-Pirk-
kalan lentokentillä. Näiden kent-
täkokeiden tulokset ovat lupaavia, 
koska jään sulatusteho on hyvä ja 
aine on todettu käyttäjän kannal-
ta myrkyttömäksi ja muutenkin 
saasteettomaksi.

Virolainen lumityövälineiden 
valmistaja Meiren Engineering 
esitteli osastollaan lumiaurojaan. 
Kalustoa löytyy traktoreihin, 
kuorma-autoihin ja myös lento-
kenttien talvihoitotöihin. Yrityk-
sen mallistosta löytyy lisää tie-
toa kotisivuilta www.meiren.ee.

Kun lumen ajomatkat läjityspaikoille ovat pitkät, tarjoaa Oy Machi-
ne Tools Ab vaihtoehdon. Polttoöljykäyttöinen Snow Dragon sulattaa 
lumen paikan päällä ja vesi voidaan johtaa suoraan viemäriverkos-
toon. Esittelyssä ollut malli SND900 sulattaa lunta noin 180 kuutiota 
tunnissa ja polttoainetta menee alkaen 150 litraa tunnissa. Lumi voi-
daan kipata suoraan pyöräkuormaimella laitteeseen.

Vama esitteli osastollaan 
polanteen poistoon soveltuvaa 
laitettaan. Hydraulisylinterillä 
toimiva käpälä siirtää traktorin 
vetokoukun alta painatusvoi-
man terälle. Laitteen runkoon 
voidaan kytkeä myös takalana, 
jolla saadaan samalla ajoker-
ralla siirrettyä lumi ja irrotettu 
polanne tien laitaan.
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