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KARHU KAUHAT

www.honkatrading.com

TAKEUCHI Kaivukoneet 0.8–14 tn - Lyhytperäkoneet 1.5–9 tn Pyöräalustainen 8 tn - Telakuormaajat -
Teladumpperit • ATLAS Pyöräkuormaajat 2.8–8 tn - Jyrät 7.5 – 19.5 tn • MUSTANG Liukuohjatut kuormaajat
1.3–5 tn - Minidumpperit • McCLOSKEY Taso- ja Rumpuseulat • McCAULEY Traktorilavetit - Maakärryt
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38950 Honkajoki
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   Ismo sairanen

Konemiehet pääsivät tutustumaan 
maarakennusalan kalustoon maa-
liskuun puolivälissä hiukan soh-
joisissa olosuhteissa. Maaraken-
nuspuolelta mukana olivat viime 
vuodesta tutut yritykset, jotka oli-
vat varanneet esille kattavasti ka-
lustoa mallistoistaan. 

Mukana olivat CE Rental Oy, 
Aweko Ky, Fintractor Oy, KH-
Koneet Oy, Konekesko Oy, Kone-
myynti Niemelä Oy, Mateko Oy, 
Rautionmaan Kone Oy, Volvo 
CE Finland, Rotator Oy, Suomen 
Rakennuskone Oy ja Wihuri Oy 
Witraktor ja Honka Trading Oy.

Toimipaikkojen sijainnissa oli 
tapahtunut muutoksia edellisen 

kerran jälkeen. Pirkkalasta näyt-
tää tulevan uusi konekaupan kes-
kittymä Tampereen seudulle. Alu-
eelle on muuttanut uusiin toimi-
tiloihin Komatsu Forest Oy, Suo-
men Rakennuskone Oy ja Rotator 
Oy. Viimeksi mainittu on aloitta-
nut kokonaan uuden konemer-
kin edustuksen Suomessa. Saksas-
sa valmistettavat Bell-dumpperit 
kuuluvat nyt maahantuontiohjel-
maan.

Bell alkuaan Etelä-Afrikasta
Irvine Bell perusti muutama vuo-
si toisen maailman sodan jälkeen 
konepajan Zululandiin, Etelä- Af-
rikkaan. Vuonna 1964 valmistui 
kolmepyöräinen kuormain, jota 

käytettiin sokeriruokojen lastaa-
miseen. Uusi tehdas rakennettiin 
Richards Bayhin vuonna 1983 ja 
ensimmäinen 25 tonnin dumpperi 
valmistui seuraavana vuonna. Af-
rikassa kaivostoiminta oli tuolloin 
jo suurimittaista, joten dumppe-
reille oli kysyntää. Nykyään Afri-
kan tehtailla on 2300 henkeä töis-
sä ja siellä valmistetaan melkein 
kaiken tyyppisiä maarakennus-
koneita: kaivukoneita, kaivureita, 
kuormaimia, dumppereita, trak-
toreita ja myös alkuperäisen kuor-
maimen tyyppisiä kolmepyöräisiä 
koneita.

Vuonna 1999 John Deere os-
ti jo pörssissä olleesta yhtiöstä 32 
prosenttia. Nykyisen kaltaiset D-

sarjan dumpperit tuotiin mark-
kinoille vuonna 2001. Pari vuotta 
myöhemmin perustettiin tehdas 
Saksaan Eisenachiin tyydyttämään 
Euroopan markkinoita. Ensim-
mäisinä neljänä vuotena tehtaalla 
valmistettiin 1800 dumpperia, tä-
nä vuonna ennakoidaan tehtävän 
noin 500 konetta.

Runkojen ja lavojen ym. teräs-
osia Eurooppaan tuodaan Afri-
kasta, mutta esimerkiksi mootto-
rit, hydrauliikkakomponentit ja 
vaihteistot ovat länsivalmisteisia. 
Moottorimerkkinä on Mercedes-
Benz, vaihteistoina käytetään Al-
lisonia ja ZF:ää. Eurooppalaisuus-
asteen kerrotaan olevan tällä het-
kellä noin 60 prosenttia. 

Amerikassa dumpperit tehdään 
John Deeren tehtailla ja myydään 
JD-tuotemerkillä. Bell-merkkisi-
nä dumpperit myydään Afrikas-
sa ja Euroopassa. Kaukoidässä ja 
Australiassa tehdään yhteistyötä 
Hitachin kanssa, joten koneet ovat 
oransseja ja myydään Hitacheina. 
Tätä taustaa ajatellen Bell-dump-
perit sopivat luontevasti suoma-
laisen Hitachi-maahantuojan, Ro-
tator Oy:n tuoteohjelmaan. 

Mansen Mörinät 
seitsemännen kerran 
Tampereella

Uutena konemerkkinä Ro-
tatorille tulee maahantuontioh-
jelmaan ja myyntiin Bell-dump-
perit. Kokoluokkia on viisi, työ-
painot 17,5-36 tonnia. Bell te-
kee yhteistyötä Hitachin kans-
sa Kaukoidässä ja Australiassa, 
jossa Bellin valmistamat dump-
perit markkinoidaan oranssin vä-
risinä ja Hitachi-tuotemerkillä. 
Tampereella oli esittelyssä mal-
liston keskimmäinen Bell B35D, 
joka painaa 28 tonnia ja ottaa 
kuormaa 32,5 tonnia.

Odotettu koneuutuus oli Konekes-
kolla esittelyssä ollut New Holland E150 
Blade Runner. Yli 16 tonnia painavaan 
kaivukoneeseen on asennettu pusku-
levy, jota pystyy myös kääntämään vi-
noon ja kallistamaan. Koneella voidaan 
tehdä kaivamisen lisäksi myös pääosin 
perinteisen puskukoneen työt. Alavau-
nu on järeää tekoa ja puskutehoksi il-
moitetaan noin 14,5 tonnia.

Honkajoella kauhoja valmistava PH-
Works esitteli tuotteitaan Fintractorin 
pihamaalla. Kuvassa etualalla oleva yk-
sinkertainen laikkumätästykseen so-
veltuvan työvälineen hinnaksi kerrottiin 
2310 euroa, alv 0.
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Onko henkilöstösi 
vakuutusturva aukoton?
Jos yksikin työntekijöistäsi olisi poissa pelistä, miten se vaikuttaisi liiketoimintaasi?

If Henkilöstön Sairaanhoitovakuutus takaa työntekijöillesi nopean pääsyn 

laadukkaaseen hoitoon. Lisäksi se on hyvä tapa motivoida sekä sitouttaa 

henkilöstösi yritykseesi.

Lue lisää osoitteesta if.fi  tai soita 010 19 15 00.

Kubota L5740 HST on uusi Konekeskon markkinoima kiinteis-
tötraktori. Moottoritehoksi ilmoitetaan 41,5 kilowattia ja painoksi 
1920 kiloa. Hydrostaattisen voimansiirrolla varustetun traktorin ajon 
hallinnasta voi valita eri toimintoja työtehtävien tarpeen mukaan. Oh-
jaamo on myös uudistettu ja esimerkiksi ilmastointi on vakiona.

Suurin markki-
noilla oleva lyhyt-
peräinen kaivuko-
ne on Caterpillar 
328D LCR. Työpaino 
on 36,5 tonnia. Pe-
rän kääntösäde on 
vain 1900 milliä, jo-
ten vastapaino tulee 
käännettäessä väin 
hiukan telalinjan ul-
kopuolelle. Moottori-
teho on 140 kilowat-
tia ja suurin hydrau-
liikan tuotto 2x235 
litraa minuutissa. 
Kaivu-ulottuvuus 
maanpinnan tasossa 
on 10,77 metriä.

Huddigin kaivurikuormaimeen 
saa tehdasvarustetun henki-
lö- ja pylväsnostimen. Malle-
ja on kaksi. Pienempi Lift 1420 
ulottuu 14,2 metrin korkeuteen 
ja järeämpi Lift 2000 20,1 metrin 
korkeuteen. Molemmissa nosti-
missa on sähköhydraulisella va-
kaimella varustettu henkilökori. 
Nostimia hallitaan korista tai ko-
neen ohjaamosta käsin. Nosto-
voima kuvan suuremmassa mal-
lissa on 200 kiloa. Nostovoima 
rajautuu automaattisesti, kun 
koria liikutetaan koneesta pois-
päin, joten kaatuminen ei ole 
mahdollista.

Konemyynti Niemelän pihalla esiteltiin toistakymmentä uutta ko-
netta. Doosan-mallisarja on täydentynyt kolmella kokonaan uudel-
la DX-sarjan kaivukoneella. DX55:n työpaino on 5,5 tonnia. Ohjaamo 
on aiempaa tilavampi ja ilmastointi on vakiona. DX140LC ja DX160LC 
ovat 14 ja 16 tonnin koneita. Moottoreina ovat Doosanin vähäpäästöi-
set 71-kilowattiset Common Rail kuutoset. Suurin teho saavutetaan 
jo 1850 kierroksella minuutissa. Alavaunujen komponentit ovat myös 
aiempaa järeämmät. Esimerkiksi perusketjut ovat D60 mitoituksella.

ALLUn demokiertue starttasi 
Mansen Mörinöiltä. Maaliskuun 
aikana kiertue kävi Tampereen 
lisäksi viidessä suuremmassa 
kaupungissa ja viimeisenä paik-
kana oli Oikiat Konepäivät Ou-
lussa kuun lopulla. Esittelyssä oli 
useita ALLU-tuotteita, joista uu-
tuutena etualalla näkyvä ALLU 
PG putkien asennuskoura.

Volvon kaivukonemallisto on laajentunut. Perinteisten pitkäperäis-
ten mallien rinnalle on esitelty ensimmäiset lyhytperäiset mallit. Tam-
pereella koeajettavana oli 24-tonninen ECR 235 CL. Kone kiinnosti 
konemiehiä, kuskeja oli välillä jonoksi asti. ECR 235 CL:n suurin ulot-
tuvaisuus on 9,72 metriä ja kaivusyvyys 6,75 metriä. Kauhan irrotus-
voimaksi ilmoitetaan 141,2 kN.

ã

ã

ã

ã

ã

ã


