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FinnMetkon pienkoneet
Rautaa oli raahattu Jämsänkosken 
metsiin taas rekkalasteittain, seassa 
oli muutamia kevyempiäkin laitteita. 
Mielenkiintoisia uutuuksia löytyi Elä-
myscenterin osastolta, pojat olivat pa-
neutuneet asiaan. Esillä oli kaksi nos-
turia mönkijän perävaunuun. Toi-
nen oli kiinalaisten näkemys kevyestä 
metsäkuormaajasta ja toinen edusti 
myyjien omaa ajatusta yksikertaisesta 
kuormauslaitteesta. Hinnaltaan mo-
lemmat tuotteet ovat erityisen kilpai-
lukykyisiä, sillä alle kuuden tuhannen 
euron veroton hinta alkaa olla hou-
kutteleva kenelle tahansa mönkijän li-
sälaitteita havitelevalle. Kiinalaisessa 
versiossa oli erillinen 6,5 hv:n moot-
torilla toimiva hydrauliyksikkö ja toi-
seen oli myyjä valmistuttanut pum-
pun mönkijän moottorin kampiakse-
lille. Kummassakin laitteessa oli vetu-
rina CF-Moto 500.

   seppo Nykänen

Artic-Freetec Oy oli tuonut osastolle Prinorthin rinnekoneen, joka oli modifioitu ha-
keauman puskukoneeksi. Yritys varustelee rinnekoneita myös turveaumoille. Muutos-
töistä tärkeimmät ovat moottorin ja jäähdytysjärjestelmän suojaukset. Telasto, joka on 
yrityksen omaa tuotantoa, on kehitetty kesäkäyttöön. (SN)

Kotimainen 500 Forrest perävaunu, jossa on yksinkertainen nos-
tin. Nosturissa ei ole taittuvaa etupuomia lainkaan, vaan suora varsi, 
jossa on hydraulinen 180 cm:n jatko. Puomin nostokyky suorana 3,2 
m ulottuvuudella on 100 kg ja lyhimmässä asennossa 200 kg, vetote-
hoa puomilla on 400 kg. Ideana on tarttua kouralla puuhun, vetää se 
lähemmäs ja nostaa kyytiin. Kourassa on pyörivä kääntäjä. Perävau-
nu on varustettu hydraulisella telinsiirrolla, jolla kuorma voidaan tasa-
painottaa puiden pituuden mukaan. Kokonaispainoa yhdistelmällä on 
220 kg ja kantavuutta 800 kg. (SN)

Kiinalainen näkemys asiasta on Forrest 600 kuormaajakärry. Kuor-
maaja on tavanomainen puutavarakuormaaja, ulottuvuudeltaan 
3,6 m. Nostotehoa suoralla varrella on 150 kg. Painoa yhdistelmällä 
on 325 kg  ja kantavuutta 1000 kg. Kummassakaan vaunussa ei ole 
toistaiseksi vetoa. (SN)

Forest Powerilla oli esillä moottorisahavinssejä kahta mallia: VIP 
615 (vetoteho 600 kg) ja VIP 1000 (vetoteho 1000 kg). Maahantuoja 
suosittelee käyttökohteiksi myrskytuhojen korjuutöitä, rinnemaastot, 
pelastustoimen työt, hirvijahdin ja muut aktiviteetit, joissa tarvitaan 
mukana kannettavaa vinssiä. (SN)

Agrimarket oli tuonut näytille uuden erillisjousitetun John-Deere 
XUV Diesel Gatorin. Alusta on nyt täysin erillisjousitettu, myös taka-
na on kolmiotukivarret. Aikaisemmin Deere on käyttänyt jäykkää ta-
ka-akselia, joka on jousitettu heilurivarsilla eturunkoon ja moottori ja 
vaihteisto on kytketty samaan pakettiin. Moottori on Yanmarin val-
mistama 850 cm3 kolmisylinterinen diesel. Uutuus on mahdollista re-
kisteröidä traktoriksi. (SN)
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Ranger Wildtrak. Uusi Ford. 
Vain nopeimmille.

Mitä pick upilta voi vaatia? Näyttävää ulkonäköä, täydellistä varustelua, 
ylellistä nahka-alcantaraverhoilua, 2.5 Duratorq TDCi-mottoria, 143 
hevosvoimaa, 330 Nm, luokkansa parasta kantavuutta ja vetopainoa 
sekä 3 v/100 000 km takuun. Muun muassa nämä kaikki ja paljon 
muuta löytyy uudesta Ranger Wildtrakistä joita riittää vain nopeimmille!

Ranger Wildtrak svh. 34.490 € (sis. alv) + toim.kulut 600 €.

Uusi FordRanger Wildtrak

Ford Ranger-mallisto alkaen 28.590 € (sis. alv) + toim.kulut 600 €.

ESPOO: Automaa Espoo • FORSSA: Astrum Auto • HELSINKI: Automaa Herttoniemi ja Konala, Veho Autotalot Pitäjänmäki • HYVINKÄÄ: Vaunula Oy • HÄMEENLINNA: Vaunula Oy • IISALMI: 
Autotalo Hartikainen – Iisalmi ja Delta-Auto • IKAALINEN: Levorannan Autoliike • IMATRA: Auto-Kilta • JOENSUU: EH-Auto • JYVÄSKYLÄ: Käyttöauto • JÄMSÄ: Seppolan Auto • KAJAANI: Wetteri 
• KAUHAJOKI: Kauhajoen Auto • KEMI: Wetteri • KOKKOLA: Autoliike Viescar • KOTKA: Vauhti-Vaunu • KOUVOLA: Kouvolan Autola • KUOPIO: Autotalo Hartikainen – Kuopio ja Delta-Auto • KUU-
SAMO: Wetteri • LAHTI: Automaa Lahti • LAPPEENRANTA: Auto-Kilta ja Vauhti-Vaunu • LOHJA: Uudenmaan Auto • LOIMAA: Loimaan Laatuauto • MARIEHAMN: Mariehamns Motorcompany • 
MIKKELI: Vauhti-Vaunu • NÄRPIÖ: Närpes Bilcentral • OULU: Autoliike Viescar • PORI: Auto Oy Vesa-Matti • PORVOO: Osla-Auto • RAISIO: Veho Autotalot Turku • RAUMA: Levorannan Autoliike • 
ROVANIEMI: Wetteri • SALO: Salon Automyynti • SAVONLINNA: Vauhti-Vaunu • SEINÄJOKI: J.Rinta-Jouppi • TAMMISAARI: Ford Center • TAMPERE: Automaa Tampere Ford ja Veho Autotalot 
Tampere • TURKU: Automaa Turku Ford • TUUSULA: Riihikallion Auto • VAASA: Mobila • VAMMALA: Levorannan Autoliike • VANTAA: Automaa Vantaa • YLIVIESKA: Autoliike Viescar • www.ford.fi 

Feel the difference
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Lepaan maanrakennuskoneita

Wihuri Oy Autolan osastolla esiteltiin Gianni Ferrarin uusi pien-
kuormain. Moottorina on Kubotan 22 hevosvoimainen diesel. Nosto-
kyvyksi ilmoitetaan 1700 kiloa. Hydrauliikan tuotto on 45 l/min. Ko-
neen omapaino on 1200 kiloa. (IS)

HL-Vihannes Oy:n osastolla oli esillä liukuohjattu Liugong-kuor-
main. Koneen työpaino on 3460 kiloa ja kaatokuormaksi ilmoitetaan 
1814 kiloa. Moottorina on 56 kilowattinen Deutz. Hydrauliikan tuotto 
on 77 litraa minuutissa. Suurin ajonopeus on 12,5 kilometriä tunnis-
sa. (IS)

Artve Oy:n esitteli uuden Venieri 133B -kaivurikuormaimen. Etu-
kuormaimen nostokyvyksi ilmoitetaan 1500 kiloa ja kaivulaitteen 700 
kiloa. Jatkopuomilla varustetun kaivulaitteen suurin ulottuvuus on 
hiukan vajaa 3,5 metriä. Moottorina on 54 hevosvoimainen Perkins, 
joka on sijoitettu ohjaamon oikealle puolelle. Voimansiirto on hydros-
taattinen ja suurin ajonopeus yltää 20 kilometriin tunnissa. (IS)

Muutama vuosi sitten KV:n 
testissä menestyneen Takeuchi 
TB135:n tilalle on tullut uusi mal-
li TB235. Koneen peräylitys on 
lyhentynyt 1395 milliin. Ohjaa-
moon on tullut 12 % lisää tilaa 
ja kuljettajan ergonomiaa on 
parannettu. Suurin kaivu-ulot-
tuvuus on 5,35 metriä. Koneen 
työpaino on 3520 kiloa. (IS)

Kubotalla on uusi dumpperimalli, KC 250 HR. Kumitela-alustaisen 
koneen moottoriteho on 34 kilowattia. Lava voidaan kipata myös si-
vulle ja kantavuus on 2500 kiloa. Dumpperin pituus on 2650 milliä, le-
veys 1775 milliä ja työpaino 2350 kiloa. Myyjänä toimii Konekesko. 
(IS)

ã

ã

ã

ã

ã


