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Mansen Mörinät 
kokosi koneväen

Suomen Rakennuskoneen pihalla esiteltiin Ko-
matsu D51PX-22 -puskukone. Työpaino on noin 
13 tonnia ja moottoriteho 97 kilowattia. Konetta 
hallitaan kahdella joystick-vivulla. Konepeitto on 
kapea, minkä ansiosta näkyvyys eteen puskule-
vylle on hyvä. Voimansiirto on hydrostaattinen.

Volvon mini- ja compact-kaivumallisto on täydentynyt 
5,7-tonnisella EC55C:llä. Valinnaisvarusteena saa hydraulisella 
sivukäännöllä varustetun puskulevyn. Kaivu-ulottuvuus on kai-
vupuomista riippuen 6,1-6,39 metriä ja suurimmaksi murtovoi-
maksi ilmoitetaan 41,4 kilonewtonia. Moottoritehoa löytyy 36,2 
kilowattia.

Tampereen ja Pirkkalan alueen 
kone -ja kuljetusalan liikkeet jär-
jestivät Mansen Mörinät -tapah-
tuman tänä keväänä järjestykses-
sään kahdeksannen kerran. Kai-
killa koneliikkeillä oli pihoihin 
koottu uutta ja myös vaihtoko-
nekalustoa runsaasti. Tällä ker-
taa keli oli kolea, mutta siitä huo-
limatta arvioiden mukaan kahden 
päivän aikana pihoilla kierteli lä-
hemmäs 4000 koneista kiinnostu-
nutta. Pitempimatkalaisia oli liik-
keellä jopa linja-autokuljetuksin. 
Ruokatarjoilua oli järjestetty ko-
ne-esittelyjen yhteyteen, joten nä-
lissään kalustoon ei tarvinnut tu-
tustua.
Tapahtumaa oli järjestämässä 15 
koneliikkeitä ja raskasautopuolen 
liikkeitä oli mukana seitsemän. 
Seuraavassa muutamia poiminto-
ja esillä olleista uutuustuotteista ja 
koneista, joita meillä harvemmin 
nähdään.

   Ismo Sairanen

Wihuri Oy Witraktorin pihamaalla oli esillä Caterpillar 140M -tiehöylä. Koneen työpai-
no on vähän yli 15 tonnia, ja kone on näin ollen mallisarjan kevyemmästä päästä. Moot-
toriteho on 136 kilowattia. Terän pituus on 3,7 metriä ja kaikkia koneen säätöjä hallitaan 
joystick-ohjaimin. Huippunopeudeksi tiellä ilmoitetaan noin 50 kilometriä tunnissa.

Ensimmäinen maahamme tuotu Case CX460 oli esillä Kone-
keskon uusien toimitilojen pihamaalla Pirkkalassa. Kone on mal-
lisarjansa kolmanneksi suurin ja painaa noin 47 tonnia. Moot-
toritehoa löytyy 270 kilowattia ja hydrauliikan suurimmaksi tuo-
toksi ilmoitetaan 2x360 litraa minuutissa. Kone luovutettiin 
konepäivien aikana MK Konetyölle Miehikkälään. 

Rautionmaan Kone toimii KH-Koneiden maahantuomien koneiden 
jälleenmyyjänä Tampereen alueella. Yanmar ja Kramer -koneiden li-
säksi mukana oli kevyempääkin kalustoa. Etualalla Gehlmax-mini-
dumpperi, joka painaa alle 300 kiloa, mutta kuljettaa 550 kilon kuor-
man. Voimanlähteenä on yksisylinterin polttomoottori ja suurin ajono-
peus on 4,2 kilometriä tunnissa.

Viime vuoden puolella hyvinkääläinen Samexcon Oy aloitti Hanix-
kaivukoneiden maahantuonnin ja myynnin maassamme. Malleja on 
kymmenen, painoluokiltaan 760–7500 kiloa. Etualalla tuorein malli 
H55DR, joka painaa 5600 kg. Moottoriteho on 32,3 kW ja suurin ulot-
tuvuus vähän yli 6 m.
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Dan-Corn viljasiilot 
Kuivaa ja varastoi viljasi samassa siilossa

Tapani 050-2547
Antti 050-5455196
Juha 050-3799992

Lisää tietoa siiloista: 

Uutuus Suomessa!
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Humppilan Konepäivät
Kevään konepäiväkierroksen aloitti perinteiseen 
tapaan Suomen Telakone Oy Humppilassa. Ta-
pahtuma järjestettiin maaliskuun alussa kah-
deksannen kerran. Uusien Suomen Telakoneen 
maahantuomien Hyundai ja Airman -koneiden 
lisäksi paikalle oli saapunut useita yhteistyö-
kumppaneita, jotka esittelivät erilaisia maara-
kennuskoneiden lisävarusteita.
Vaikka alkanut taantuma on vaikuttanut kulu-
neena talvena konekaupan vilkkauteen, Hump-
pilassa väkeä oli liikkeellä mukavasti. Kahden 
päivän aikana paikalla kävi yli 2000 henkeä ja 
vilkkaimpaan aikaan autoille varatut paikat oli-
vat täynnä. Matti Rautionmaan mukaan alku-
vuodesta konekauppoja on tehty aivan kiitettä-
vään malliin ja konepäivien aikanakin luovutet-
tiin vajaat kymmenen uutta Hyundai-konetta. 

   Ismo Sairanen

Telakoneen pihamaalla oli entiseen malliin käytettyjä koneita, yli 
200 kappaletta. Koneita pääsi kokeilemaan ja kaikille halukkaille löy-
tyi sopiva merkki ja malli.

Hämeenlinnalainen Aponox 
Oy on kehittänyt uudentyyppi-
sen kauhanpuörittäjä/kallista-
jan. NOX Tilt-Rotor -laitteessa 
kauhan kallistus tapahtuu pa-
tentoidulla  kääntömoottorilla, 
kapeaakin kaivantoa pystytään 
kaivamaan. Käännön kierukka-
vaihteen yhteydessä on hydrau-
linen jarru, jonka ansiosta kai-
vurasitukset eivät kohdistu suo-
raan vaihteen hammastukseen. 
Myös laitteen kokonaiskorkeus 
on saatu rakenteen ansiosta ma-
talaksi.

Lännen Konekeskus Oy oli tuonut paikalle Lundberg, Lännen ja 
MultiOne -koneita. Lännen Tractors -konserni osti viime vuoden alus-
sa ruotsalaisen Lundberg Hymas AB:n tehtaan. Lundberg- taajama-
koneita on neljää eri kokoluokkaa.
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Rotator esitteli malliston pienimmäksi si-
joittuvan pyöräkuormainuutuuden. Hitachi 
ZW140 painaa vähän yli 11 tonnia ja sen 
moottoriteho on 96 kilowattia. Normikauha-
kooksi suositellaan 1,5-2,4 kuutioista. Suu-
rimmaksi irrotusvoimaksi ilmoitetaan reilut 
92 kilonewtonia. 

Bobcatin ensimmäinen pyöräalustainen 
kaivukonemalli on E55W, joka sijoittuu hiu-
kan yli viiden tonnin painoluokkaan. Kaivu-
puomisto on varustettu sivukääntölaitteella, 
kääntökulma on 80/50 astetta. Maantiesiir-
tonopeudeksi ilmoitetaan 30 kilometriä tun-
nissa. Kone oli esittelyssä Finntractor Oy:n 
myyntipisteen pihalla.

Osa uusista Hyundaista oli varusteltu valmiiksi asiakkaita var-
ten ja ne myös luovutettiin konepäivien aikana. Humppilan tela-
konepäivät.

Geos K Suni Ky esitteli langatonta DigPilot-kaivuohjausjärjes-
telmää, joka oli asennettu Sunward-kaivukoneeseen. Akuin va-
rustetuilta kulma-antureilta tieto menee langattomasti ohjaamon 
keskusyksikköön, virtaa kerrotaan riittävän kahdeksi viikoksi ker-
rallaan. Antureiden kannattimet asennetaan koneeseen kiinteästi, 
kaikki muut laitteet voi helposti siirtää vaikka toiseen koneeseen, 
johon on vastaavat kiinnikkeet asennettu valmiiksi.

Huddigin suurempi kaivurikuor-
mainmalli 1260B on monilta osin uudis-
tunut. Esimerkiksi voimansiirrossa on 
aiempaa enemmän vetotehoa. Huddig 
juhlii yrityksen 50-vuotispäiviä ja tästä 
syystä konekin oli maalattu juhlavärein. 
Aweko Oy on muuttanut uuteen toimi-
paikkaan Pirkkalaan, osoitteeseen Ve-
salantie 11 E.

Konemyynti Niemelän pihamaalla esi-
teltiin uutuutena pyöräalustainen Doosan 
DX170W -kaivukone, joka varustuksesta 
riippuen painaa 15 900–17 800 kg. Maan-
tiesiirrot sujuvat ripeästi, sillä suurimmaksi 
nopeudeksi ilmoitetaan 37 km/h. Moottori-
tehon on 103 kilowattia. Suurin kaivu-ulot-
tuvuus on noin yhdeksän metriä ja kauhan 
murtovoima 126,2 kilonewtonia.
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Vaihda
kovametalliin!

p. 020 7791 550


