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Keväällä järjestettiin jälleen Barkarbyn lentokentällä MaskinExpo-maarakennusalan näyttelytapahtuma. 
Paikka sijaitsee Tukholman laidalla, noin puolen tunnin ajomatkan päässä satamasta. Aluetta oli varattu 
näyttelylle 20 hehtaaria, joten osastoilla oli tilaa runsaasti. Suurien maasiirtokoneiden valmistajien uu-
tuustuotteita paikan päällä oli vähänlaisesti. Pienempää varustetta ja lisälaitetta oli puolestaan esillä kii-
tettävästi, ja olipa mukana jälleen myös markkinatyyppisiä vaatteiden ja ym. rihkaman kauppiaita.
Näytteilleasettajia kerrottiin paikan päällä olleen yli 490 kappaletta ja kolmen päivän aikana paikan 
päällä kävi yli 25 000 vierasta. 

   Ismo Sairanen

MaskinExpo 2009

Maarakennusalan 
näyttely Tukholmassa

Ljungby-kuormaimien uusi ohjaamomalli oli ensiesittelyssä 
MaskinExpossa. Ikkunapinta-alat ovat aiempaa suuremmat, minkä 
ansiosta näkyväisyys ulos on entistä parempi. Myös kojetaulu ja 
hallintapanelit on uudistettu.
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SMP Swingotilt ST10 on uusi 
6–10 tonnisten kaivureiden ja 
kaivukoneiden kauhanpyörittäjä. 
Laite painaa 260 kiloa ja kauhan 
kallistuskulma on 2x40 astetta. 
Suomessa maahantuojana toimii 
Lännen Konepalvelu Oy.

SMP:llä on myös hydraulisella pihdillä varustettu kau-
hamalli. Avautuvaan leukaan voidaan kiinnittää pulteilla 
välppäritilä, jolloin kauhalla voi seuloa maa-aineksia tai 
soraa. Kauhoja on useita kokoja väliltä 200–1 000 litraa 
ja ne painavat 250–1 200 kiloa.

Husqvarnan tuoteuutuus oli kauko-ohjattava tela-alus-
tainen purkukone. Laite painaa 1 960 kiloa ja puomin ulot-
tuvuus on 5,5 metriä. Kone on 78 senttiä leveä, joten se 
mahtuu liikkumaan normaaleista oviaukoista. Kauko- 
ohjaimen toiminta perustuu langattomaan bluetooth-
tekniikkaan. Hydrauliikkaa pyörittää 22 kilowatin sähkö-
moottori.

Suomalainen Lametal esitteli messuilla 
uuden 1,8 kuutiota vetävän kauhatyyppisen 
lautashiekoittimen. Levitettävän hiekan 
määrää säädetään hydraulisesti. 

Risujen ja puiden kaa-
toon sopivien hydraulikouri-
en tarjonta ei ole pelkästään 
pohjoismaalaisten valmista-
jien varassa. Italialainen Os-
ma tekee kahta kokoluok-
kaa kaivukoneeseen tarkoi-
tettua risukouraa. Suurin 
katkaistavan puun koko on 
25 tai 35 senttiä ja kouran paino 350 tai 470 kiloa. Valmistajalla on muitakin risukon raiva-
ukseen suunniteltuja murskaimia ja leikkureita. Nettisivut www.osmasnc.com.

Ruotsalaisen RF-kauho-
jen valmistajan valikoimiin 
kuuluvat myös hydraulises-
ti avattavat kaivukonekau-
hat. Ominaisuutta ei tarvitse 
niinkään kauhan tyhjentämi-
seen, mutta kivien ja erilais-
ten esineiden siirtämiseen 
laite on käytännöllinen. Kau-
hoja on useita eri kokoluok-
kia peruskoneisiin väliltä 
3–20 tonnia. 
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Lännen kaivurikuormaimiin saa nykyään langattoman 
kauko-ohjaimen. Etenkin Ruotsissa laite on yleinen 
kaivurikuormainten varusteena. Hallinnan tark- 
kuutta esiteltiin pujottamalla narun päässä 
roikkuvaa painoa sankoon. Koneessa 
oli myös ratapyörävarustus. 
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Tanskalainen Hydrema esitteli 
uuden pyöräalustaisen kaivukone-
mallin M1100C. Kone painaa 11,2 
tonnia ja moottoritehoksi ilmoitetaan 
75 kilowattia. Koneen kaivuvoima 
on 58 kilonewtonia ja suurin kauhan 
murtovoima 68 kilonewtonia. 

Suomessa Sunward-nimellä myytävät kaivuko-
neet ovat ruotsalaisen maahantuojan Goransonsin 
toimesta maalautettu pääväritykseltään punaisik-
si. Pienin malli SWE 08 on uutta tuotantoa. Kone 
painaa vain 900 kiloa ja sen pienin ulkoleveys on 
70 senttiä. Hydraulisesti telasto voidaan levittää 91 
senttiin. Kone on omiaan sisällä tehtävissä purku-
töissä.

Uudet Multione 800-sarjan kuormaimet 
sijoittuvat malliston järeämpään päähän. 
Moottorina on 33 hevosvoimainen bensa-
kone tai 40 hevosvoimainen diesel. Kaato- 
kuormaksi ilmoitetaan 1 600 kiloa. Lisä- 
varusteena saa myös kuvassa näkyvän 
lämpimän ohjaamon, jolloin kone soveltuu 
talvitöihin. Suomessa konetta myy Lännen 
Tractors.

Huddigin kaivurikuormaimilla on 
huomattava markkinaosuus Ruot-
siin myydyistä ratatöihin menevistä 
koneista. Ratavarustuksella varus-
tettuja Huddigeja on käytössä useita 
satoja. Ratapyörät on helppo irrottaa 
pikakiinnittimistään, joten konetta 
voi joustavasti välillä käyttää muis-
sa töissä.
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