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BAUMA 2010
Osa ILiebherr•	

Volvo•	
Sennebogen•	
Hyundai•	
Doosan•	
Bobcat•	
New Holland•	
JCB•	
Hitachi•	

Tästä alkaa 20-sivuinen Bauma-extra
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Näyttelyyn oli myyty ennätysmäi-
set 3150 osastoa, joista peräti noin 
80:ssä ei ollut esittelijöiden puut-
teen vuoksi ensimmäisinä päivinä 

toimintaa. Suurten yritysten 
osastoja ei tuhkapilvi 

pystynyt lamaut-

tamaan, mutta silti moni yritys 
oli joutunut hankkimaan lisävoi-
mia lähimmästä myyntipisteestä. 
Näyttelyn järjestäjät osallistuivat 
kulkuyhteyksien  järjestämiseen, 
jotta näyttely ei päässyt nuivettu-
maan esittelijöiden puutteeseen. 

Matkustustapa olikin luonteva 
keskustelunavaus, jossa suoma-
laisten yli 2000 kilometrin urakka 
sai kohteliaan keskivertosuorituk-
sen kommentin. Vasta Puolan tei-
den manaaminen – laivalippujen 
niukkuuden vuoksi jouduimme 
turvautumaan Via Balticaan – toi 
säälipisteitä. 

Kovin kuulemamme suoritus 
oli Itä-Turkista saapuneiden vie-
raiden 50 tunnin non-stop-bus-
simatka. Suoritus kertoo osaltaan 
Bauman merkityksestä alan suu-
rimpana eurooppalaisena tapah-
tumana.

Taantuma ja luonnonvoimat  
vaikuttivat rajummin kävijämää-
rään. Baumassa kävi 415 000 mes-
suvierasta, kun edelliseen näytte-
lyyn kolme vuotta sitten tutustui 
500 000 kävijää, joista saksalaisia 
oli 345 000.

Saksalainen teollisuus on   
selvinnyt lamasta melko hyvin
Edellisen, kolme vuotta sitten jär-
jestetyn Bauman jälkeen elettiin 
vain vajaat puoli vuotta suhdan-
nehuippua, minkä jälkeen ala läh-
ti rajuun pudotukseen. 

Useimpien konevalmistajien 
liikevaihdot putosivat jopa reilulla 
kolmanneksella. Pitkät toimitus-
ajat haittasivat korkeasuhdanteen 
aikana konekauppaa, mutta laman 
alkuvaiheessa ne antoivat yrityk-
sille aikaa sopeuttaa tuotantonsa 
kysyntää vastaavalle tasolle. Tällä 
hetkellä kysyntä on varovaisessa 
nousussa, mutta komponenttipu-
la rajoittaa yllättäen tuotantoa. 

Lama ei ole vielä aiheuttanut 
alalle suuria ruumiita, mutta toi-
mintojen sopeuttamista, tehtaiden 
sulkemisia ja omistajanvaihdoksia 
on nähty. Tuoreimmat kuviot liit-
tyvät Terexiin, joka on myynyt At-

Baumassa varovaisen 
optimistinen tunnelma

55 hehtaaria koneita

Yritysten liikevaihdot ovat laman seurauksena 
pudonneet raskaasti, mutta sitä ei 19.–25.4. jär-
jestetyn Bauman näyttelykentällä Münchenissä 
huomannut. Taivaalla leijaillut islantilainen tuh-
ka sen sijaan vähensi, tai ainakin hidasti, kym-
menien tuhansien vieraiden ja esittelijöiden tuloa 
Müncheniin. 

n Uolevi Oristo ja Ismo Sairanen, kuvat ja teksti  
Kimmo Alakoski, kuvat

Bauman ulkoalueella järjestettiin runsaasti työnäytöksiä.

las Maschinen GmbH:n uudelle 
omistajalle, jonka nimi ei tätä kir-
joitettaessa ollut vielä tiedossa.   

Saksalaiset yritykset ovat ulko-
puolisen silmin selvinneet lamas-
ta melko vähin seurauksin. Yhteis-
kunta tukee ”Kurzarbeitia” eli  ly-
hempää työviikkoa  maksamalla 
palkan  ”suhdannevapaan” ajalta. 
Yritys sitoutuu tiettyihin toimen-
piteisiin, mm. olemaan vähentä-
mättä työvoimaa ”Kurzarbeitin” 
aikana. 

Järjestelyn ansiosta pajassa on 
ammattitaitoinen työväki valmii-
na markkinaosuustaistoon, kun 
kysyntä piristyy.

Markkinoiden pelisäännöissä  
ongelmia
Bauma on aidosti kansainvälinen 
näyttely, mikä näkyy tarjonnassa. 
Ostajan kannalta tilanne on kui-
tenkin hankala, sillä vain muuta-
ma yritys kertoi reilusti, että Eu-
roopan ulkopuolelle tarkoitettu 
kone ei täyttänyt meillä vaaditta-
via määräyksiä, eikä siinä siten ole 
myöskään CE-merkkiä. 

Kiinalaisten koneiden kohdalla 
on tapahtunut selvää kahtiajakoa: 
Euroopan markkinoille tarkoitet-
tujen mallien kehitykseen on pa-
nostettu runsaasti, mutta rinnalla 
myydään edelleenkin kehittyville 
markkinoille tarkoitettua karum-
paa tavaraa. Kiinalaisvalmistajien 
Eurooppaan tarkoitetut mallistot 
ovat laajentuneet ja koneiden työn 
laatu ja ulkonäkö ovat kehittyneet 
huimin harppauksin. 

Valitettavasti tuotteita kehitel-
lään myös epärehellisesti kopioi-
malla valmiita patentteja ja tekni-
siä yksityiskohtia. JCB kertoi pois-
tattaneensa oikeustoimien uhalla 
näyttelystä kolmen eri valmistajan 
koneita,  joissa oli käyttetty JCB:n 
patentoimia rakenneratkaisuja.

Europpan konevalmistajien yh-
distyksen (Commitee of European 
Construction Equipment) edusta-
jat olivat tarkistaneet ennen näyt-
telyn alkua muutamien koneryh-
mien CE-merkinnät. 

Tulos oli lohduton, sillä tarkas-
tajat löysivät Baumasta esim. 45 
hydraulivasaraa, joista 19 ei täyt-
tänyt EU-määräyksiä, kertoi yh-
distyksen kauppapoliittisen komi-
tean puheenjohtaja Tomas Lycke-
vall, joka myös on ruotsalaisen 
Ljungbyn toimitusjohtaja. 

EU:n ulkopuolelle tarkoitettu-
jen tuotteiden esittely ei suinkaan 
ole laitonta, mutta asiasta pitää 
kertoa EU:ssa järjestettävän näyt-
telyn kävijöille. 

Päästömäärykset vaikuttavat  
koneiden kehitykseen
Maatalous- ja maarakennuskonei-
den päästömääräykset kiristyvät 
autoteollisuuden tavoin koko ajan. 
Maarakennus- ja maatalouskonei-
den, joiden moottoriteho on 130–
560 kW, täytyy alittaa TIER III B 
-tason päästöt jo vuonna 2011. 
75–130-kilowattisella moottorilla 

varustetuissa koneissa III B -vaa-
timustaso astuu voimaan v. 2013.  
Seuraava suuri muutos on edes-
sä vuonna 2014, jolloin yli 56-ki-
lowattisten koneiden on alitettava  
TIER IV -taso, mikä käytännössä 
vaatii SCR-tekniikan käyttöä.

Uuden moottoritekniikan käyt-
töönotto ei ole helppoa, sillä ka-
talysaattorit, tehokkaampi jääh-

dytin tai AD-Blue-säiliö vaativat 
runsaasti tilaa, jota ei maaraken-
nuskoneen pellin alla ole tuhlat-
tavaksi. Kokonaan uusien kom-
ponenttien sijoittelun vuoksi ko-
neen muutostarve on yleensä niin 
suuri, että koneesta joudutaan te-
kemään kokonaan uusi malli uu-
sine varaosaluetteloineen ja ohje-
kirjoineen. 

Caterpillarin mukaan ympäris-
töystävällisempi moottoritekniik-
ka tulee nostamaan joiden malli-
en hintaa jopa 12 %. Uusi tekniik-
ka on hankala myydä asiakkaille, 
koska ympäristöystävällisyys ei li-
sää koneen tuottavuutta, ylläpito-
kustannuksia kylläkin. Teollisuu-
den edustajat toivovat tiukaan ta-
loustilanteeseen vedoten joustoja 
määräysten voimaantuloon. Po-
liittinen lobbaus on käynnissä, jot-
ta siirtymäaikoihin saataisiin jous-
toa, eikä koko mallistoa tarvitsisi 
muuttaa hetkessä. 

Määräysten kiristyminen on ol-
lut hyvin tiedossa, mutta korkea-
suhdanteen aikana taottiin ole-
massa olevia malleja niin kovaa 
tahtia kuin pajasta irtosi. Laman 
aikana olisi aikaa kehittää, mut-
ta suunnittelijat ovat lomautettu-
na... nIsoja ulko-osastoja oli rakennettu jopa kuukausia, mutta silti pai-

kalle oli hankittu lisää esittelijöitä paikallisista myyntikonttoreista.

Bauman ensimmäisenä päivänä oli 80 osastoa suljettuna, koska esittelijät eivät lentorajoitusten vuoksi 
päässeet ajoissa paikalle. 

ã

ã
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kä takaa hyvä kierto- ja taivutus-
jäykkyyden.

 Kaikissa neljässä mallissa on sa-
ma nelisylinterien Liebherr-moot-
tori, jonka teho on 84 kw/114 hv. 
TL-kurottajissa on hydrostaatti-
nen voimansiirto, ja ajonopeus on 
mallista riippuen 25 tai 40 km/h. 
Nopeimmassa mallissa on voi-
mansiirto, jossa ei ajomoottorin 
laajan säätökulman ansiosta tar-
vita aluevaihdetta. 

Koneisiin on saatavilla AutoPo-
wer-järjestelmä, joka säätää moot-
torin kierroslukua kuormituksen 
mukaan. Ajopolkimella säädetään 
käytännössä vain ajonopeutta. 

Automatiikka varoittaa ääni- ja 
valomerkein, jos koneen vakaus 
heikkenee. Valmistajan mukaan 
Liebherr TL on ensimmäinen ku-
rottaja, joka mittaa puomin nos-
toon tarvittavaa momenttia ja hi-
dastaa hydrauliikan liikenopeutta, 
kun nostovoiman tarve lähenee 
maksimia. Näin suurten taakkojen 
käsittely sujuu ääriulottuvuuksilla 
rauhallisesti ja turvallisesti.

TA 230 uuden dumpperisarjan 
ensimmäinen malli 
Baumassa esitelty TA 230 -dump-
peri on uuden mallisarjan esikois-
kone, jonka kokonaispaino on 
30 t. Mallisto laajenee pikapuoliin 
40 tonnin koneella, ja myöhem-
min esitellään vielä 50-tonninen 
malli. 

L 550  ja L 556 ovat materiaalinkäsittelyyn varustettuja pyörökuor-
maimia, joissa on uusi paralleeli- eli vaakajapuomisto. Työlaitteen pika-
kiinnitys on vakiovaruste. Kuvassa oleva kone on varustettu tukkikahma-
rilla, jonka poikkipinta-ala on 1,8 m².  Puomiston nostovoima ja perusko-
neen paino riittävät 6300-kiloisen taakan käsittelyyn. Lastin käsittely on 
helppoa, sillä taakka pysyy koko noston ajan samassa asennossa. 

Baumassa esiteltiin ensimmäistä kertaa uusi lyhytperäinen ja pyö-
räalustainen Liebherr A900 C -kaivukone.

Lyhyellä ja ytimekkäällä mallinimellä siunattu Lieberr L 580 2 
plus 2 LogHandler -pyöräkuormain on suunniteltu tukkien pur-
kuun kuorma-autoista tai junanvaunuista sekä muuhun suurta 
nostokorkeutta vaativaan materiaalinkäsittelyyn. Ohjaamossa on 
kattoikkuna. Sydämenmuotoisen kahmarin sisällä on vastinvarret 
vajaan nipun käsittelyä varten. Kahmariin voidaan ottaa 8470 kilon 
puukuorma.

Valmistajan mukaan Liebherr 
TA 230 on kooltaan samaa luok-
kaa kuin useimmat 25 tonnin ko-
neet, esimerkiksi sen kuljetusleve-
ys on alle 3 m. 

19,3-kuutioisen lavan kippa-
ukseen kuluu alle 10 sekuntia. 
Dumpperin momentinmuun-

timella varustettu automaatti-
vaihteisto ja 270 kW:n Liebherr-
moottori vauhdittavat koneen  
57 km/h:n huippunopeuteen. Kul-
jettaja voi tehostaa moottorijarru-
tusta pakokaasujarrulla, minkä li-
säksi menoa hillitään märillä levy-
jarruilla.

Runkonivel on laakeroitu kuu-
lakehällä. Ohjaamo on täysin uu-
sittu. Hallintalaitteet on keskitet-
ty oikean kyynärnojaan. Koneen 
toimintoja seurataan ja ohjataan 
kosketusnäytön avulla, joka toi-
mii samalla myös peruutuskame-
ran näyttönä. n

Liebherr L 445-10 -kurotta-
jassa on uusi nostopuomi. 

ãã

ã
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Bauma on Liebherrin kotinäyttely, mikä myös näkyi kentäl-
lä. Liebherrillä oli hallussaan niin ilma- kuin maaherruus, 
sillä 1,4 hehtaarin näyttelyosastoa hallitsivat taivasta koh-
ti sojottavat nosturinpuomit. Yrityksen ”näyttelyparakki” 
oli kolmekerroksisen ja 200 metriä pitkä rakennus, jossa ti-
laa riitti vieraille, esittelijöille ja koneille. Rakennus purettin 
näyttelyn päätyttyä varastoon odottamaan seuraavaa, kol-
men vuoden päästä järjestettävää Baumaa.

Näyttelyosaston vetonaulaksi oli 
jälleen tuotu todella massiivinen 
louhosauto, jonka omapaino on 
237 t. Lavalle mahtuu 367 tonnia 
tavaraa ja moottorissa on tehoa 
2800 kW. 

Liebherr osallistui Baumas-
sa järjestettyyn innovaatiokisaan, 
josta herui kaksi kunniamainin-
taa. Liebherr on kehittänyt energi-
an talteenottoon järjestelmän, jos-
sa nosturin tai kuormaimen nos-
toon käytetty energia voidaan va-
rastoida kuorman laskuvaiheessa 
kaasusylinteriin.

 Järjestelmä oli asennettu järe-
ään LH 120 C -materiaalinkäsitte-
lynosturiin, joka sai myös design-
palkinnon. 

Uusi pyöräalustainen kaivukone 
Baumassa esiteltiin ensim-

mäistä kertaa ahtaille 
työmaille tarkoi-

tettu pyöräalustainen Liebherr 
900 -kaivukone. Takaosan uloin 
kohta on 185 sentin etäisyydel-
lä kääntökehän keskipisteestä. 18 
tonnin omapainon ansiosta ko-
ne on vakaa myös tehoa vaativis-
sa töissä. 

Kaivurin avainkomponentit 
ovat Liebherrin omaa tuotantoa. 
Koneessa on 100 kW:n nelisylin-
terinen Liebherr-moottori. Päi-
vittäisten huoltojen teko on ava-
rien huoltoluukkujen kautta help-
poa. Ajovoimasiirto on integroitu 
osaksi runkoa. 

Kone vaikuttaa maastokelpoi-
selta, sillä pohja on sileä ja maava-
ra suuri. Vakionopeussäädin var-
mistaa tasaisen siirtonopeuden 
epätasaisella alustalla.

Liebherr 900 C:ssä on uusi oh-
jaamo, joka on valmistajan mu-
kaan luokkansa suurin. Suuri vä-
rinäyttö helpottaa koneen säätä-

mistä ja toimintojen seurantaa. 
Lisävarusteena kaupataan hyd-

raulisella sivusiirrolla varustettua 
puomia, joka voidaan varustaa Li-
kufix-pikakiinnityslaiteella. 

Kurottajan hydrauliikan nopeus 
säätyy automaattisesti 
Liebherrin TL-kurottajamalliston 
tekniikka on uudistunut. Kurotta-
jia on neljä eri mallia, jotka eroa-

vat toisistaan vain puomin ja va-
rustelun osalta. Peruskone on kai-
kissa malleissa sama. 

Ulottuvuus on mallista riip-
puen 10–13 m ja hyötykuorma  
3,5–4,5 t. Nostopuomi on aikai-
sempaa tukevampi, sillä uusi ne-
liömäinen profiili on muotoiltu 
siten, että kuormitus kohdistuu 
puomin kulmiin. Puomin poik-
kileikkauspinta-ala on suuri, mi-

Liebherr liikkeellä 
isännän elkein

Liebherr AG on Euroopan suurimpia konevalmista-
jia, jolla on tuotantolaitoksia useissa maissa. Näytte-
lyosaston sisäänkäyntikin muistutti enemmän suureh-
kon konserin pääkonttoria.

ã

Perheyhtiönä pysyneen Liebherrin päämaja sijaitsee Sveitsissä, mutta 
konsernilla on tuotantolaitoksia mm. Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, 
Intiassa ja Venäjällä, missä valmistetaan koneita Venäjän markkinoille.

Liebherr AG:n liikevaihto oli vuonna 2009 n. 7 miljardia euroa. Yhtiö 
työllistää 32 000 ihmistä, joista n. 14 000 työskentelee Saksassa.  Euroo-
pan ulkopuolella on yhteensä n. 5500 työntekijää. 

Maarakennus- ja kaivoskoneet muodostavat reilun neljänneksen 
Liebherrin liikevaihdosta. Nostureiden lisäksi Liebherr valmistaa kyl-
mälaitteita ja erilaisia komponentteja mm. lentokoneteollisuuteen.

  Perheyhtiöllä 32 000 työntekijää
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Vaikka myynti notkahti, kustan-
nussäästöjen ansiosta Volvon tu-
los ei pudonnut suhteessa yhtä 
paljon. Myynti on edelleen alhai-
sella tasolla useilla alueilla, mut-
ta myyntimäärät kasvavat etenkin 
Kiinassa ja muualla Aasiassa. 

Volvo CE:n keskittyy nyt paran-
tamaan koneidensa tehokkuutta 
ja taloudellisuutta. Uusien moot-
torimallien polttoaineenkulutus-
ta pyritään alentamaan, hybridi-
tekniikkaa ja voimansiirtolinjoja 
kehitetään ja koneiden käyttäjien 
koulutusta lisätään.

Myös uudet TIER IV- ja Stage IIB 
-päästömääräykset täyttävät diesel-

moottorit ovat valmiita käyt-
töön yli 100 000 tunnin 

testauksen jälkeen.

Baumassa Volvo käynnisti huo-
mioliivikampanjan, sillä maa-
ilmalla sattuu edelleen vuo-
sittain tuhansia tapatur-
mia  konetöiden yhtey-
dessä. Volvon Spirit-asia-
kaslehden yhteydessä jae-
taan huomioliivit lehden 
saajille. Edellisessä turval-
lisuuskampanjassa vuonna 
2006 jaettiin yli 20 000 suojakypä-
rää Volvo-työkoneiden ostajille.

Baumassa esillä yli 60 konetta
Volvolla oli Baumassa näyttelyti-
laa  ulkoalueella 7410 m² ja sisä-
hallissa 2554 m². Koneita ja kuor-
ma-autoja oli esillä yli 60 kappa-
letta. Uutuustuotteina esiteltiin 
L150-F-, L180F- ja L220F-pyörä-

Volvo uskoo kasvuun

Volvo Construction Equipmentillä uskotaan maarakennuskoneiden kaupan piristyvän hienoisesti tä-
nä vuonna. Volvo CE:n myynti putosi viime vuonna 39 % verrattuna vuoteen 2008. Myyntivarastoja 
on onnistuttu vähentämään tämän vuoden aikana puoleen. Varastot ovat nyt tasapainossa suhteessa 
kysyntään.

OptiShift-voimansiirto lukitsee momentin-
muuntimen määrätyllä nopeudella ja kuor-
mituksella. Tämän ansiosta luisto pysäh-
tyy ja polttoainetta säästyy jopa yli 15 pro-
senttia.

Volvo esitteli Compact-sarjan uudet L20F- ja L25F-
mallit. Kuvassa L25F, joka painaa 4,8 tonnia. 

kuormaimet, jotka on varustettu 
OptiShift-voimansiirrolla. 

Compact-kokoluokassa esitel-
tiin uudet L20F- ja L25F-mallit. 
Pienemmän koneen työpaino on 
4300 kg, moottoriteho 39,9 kW, 
kauhan murtovoima 35 kilowat-
tia ja nostovoima 35 kilonwetonia. 
Isovelimalli L25F painaa 4800 kg, 
Moottoritehoa koneesta löytyy 
42  W, murtovoimaa 35 kN ja nos-
tovoimaa 42 kN.

Minikaivukoneita oli uutuutena 
esillä neljä mallia: EC15C, EC17C, 
EC18C ja EC20C, joiden työpai-
not ovat välillä 1,5–2 tonnia. Kai-
kissa malleissa moottoriteho on 
12,3 kW. Suurin kaivusyvyys on 
kolmessa ensimmäisessä mallissa 
2,23 m, mutta EC20C:ssä 2,57 m. 
EC15C:ssä on avo-ohjaamo, kol-
meen muuhun saa myös umpioh-
jaamon. 

Raskaiden kaivukoneiden mallit 
EC360C ja EC460C ovat uudistu-
neet. Moottoritehot ovat nousseet 
joitain prosentteja, samalla vään-
tömomentit ovat kohonneet pie-
nemmässä mallissa 12 % ja suu-
remmassa 6 %. Polttoainetalous 
on parantunut 6–7 %. Myös hyd-

rauliikkapumppujen tuottoa ja 
työpaineita on nostettu.

Suurimmat ajonopeudet ovat 
kummallakin mallilla hiukan ai-
kaisempaa korkeammat, ja myös 
ylävaunu pyörii aikaisempaa vik-
kelämmin.

Ulkoalueella oli esillä Volvon 
EC460CHR-purkukone, joka oli 
varustettu 27,4 metriin ulottuval-
la puomistolla. Työpaino on va-
rustuksesta riippuen 48–61,7 ton-
nia. Työlaitteena voidaan käyttää 
enimmillään 2,5 tonnia painavaa 
purkukouraa.

OptiShiftillä kulutus alas
Volvo L150F-, L180F- ja L220F-
kuormaimien voimansiirtoon saa 
valinnaisvarusteena OptiShift-
tekniikan. Järjestelmä voidaan 
kytkeä päälle kojetaulussa oleval-
la katkaisimella, jolloin momen-
tinmuuntimen turbiini ja pump-
pupyörät lukittuvat toisiinsa, kun 
ajonopeus ja kuormitus ovat so-
pivat. OptiShiftiä voidaan käyt-
tää 2-, 3- ja 4-vaihteilla. Polttoai-
neen kulutuksen kerrotaan alene-
van OptiShiftin ansiosta jopa yli 
15 prosenttia. n

Suurin OptiShift-voimansiirrolla varustettavista pyöräkuormaimis-
ta on L220F, jonka työpaino on 31–35 tonnia. Moottoriteho on 261 kW 
ja suurin irrotusvoima 224,5 kN.  

Volvo EC18C on uusi minikaivukonemalli, joka painaa ohjaamon 
kanssa 1,76 tonnia. Irrotusvoima on 1,14 kN ja suurin kaivusyvyys 
vakiona 1,15. Erikoispitkällä kaivuvarrella syvyyden saa kasvatettua 
2,23 metriin.

ã

ã
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Sennebogen Konekeskon 
valikoimaan
Saksalaisen Sennebogenin koneet ovat Konekeskon uusin edustus. Sennebogen on perinteinen ko-
nevalmistaja, joka on sittemmin keskittynyt materiaalinkäsittelykoneiden valmistukseen. Vuosittain 
tehtaalta valmistuu noin 1000 materiaalinkäsittelykonetta ja 300 nosturia.
Sennebogenin Pohjois-Euroopan myynnistä vastaava Robert Aumüller näkee suurimmat myynti-
mahdollisuudet bioenergiantuotannon sekä sahojen ja metsäteollisuuden materiaalinkäsittelyssä.

Sennebogen on perustettu vuon-
na 1952. Ensimmäinen tuote oli 
lannan kuormaukseen tarkoitet-
tu vaijerikuormain. Kuormainten 
sarjavalmistus alkoi vuonna 1957,  
ja ensimmäinen hydraulikäyttöi-
nen kaivukone valmistui 1964. 

Vuonna 1967 Senneboggen val-
misti maailman ensimmäisen laa-
hakaivukoneen, jonka vinssejä 
pyöritettiin hydraulimoottoreilla. 
Yritys on valmistanut rakennus-
työmailla ja satamissa käytettäviä 
auto- ja ristikkonostureita vuo-
desta 1969 alkaen. 

Nykyisen Sennebogenin suurin 
asiakasryhmä on teollisuuslaitok-
set, minkä vuoksi koneet on mi-
toitettu jopa 7000 tunnin vuotui-
sen käyttömäärän mukaan. 

Tuotevalikoimaan kuuluu run-
saasti koneita nostureista erilai-
siin kuormaimiin. Linjalta lähtee 
harvoin kahta samanlaista konet-
ta, sillä useimmat koneista varus-
teellaan asiakkaiden toivomusten 
mukaan. Sennebogenin liikevaih-
to oli v. 2008 yli 300 miljoonaa eu-
roa, ja palkkalistoilla oli tuhatkun-
ta työntekijää.

Huollettavuuteen on panostettu 
Sennebogen Greenline on var-
ta vasten materiaalinkäsittelyyn 
suunniteltu konemallisto. Puo-
mistossa on eri vaihtoehtoja työn 
mukaan, kaareva ”banaanipuo-
misto” on suosittu esimerkiksi ju-
nan vaunujen ja muiden korkea-
laitaisten ajoneuvojen tyhjennyk-
seen.

 Koneen kaikki jäähdyttimet 
ovat samassa paketissa mootto-
ritilan ja ohjaamon välissä. Jääh-
dytinkennojen välissä ei ole ra-
koja, joihin roskat ja pöly voisivat 
tarttua. Hydrauliikka on varus-
tettu Sennebogenin omalla Hyd-
roClean-suodatusjärjestelmällä, 
joka vähentää epäpuhtauksista ai-

Tela-alustainen Sennebogen 825 D R Electro toimii sähkömoottorilla. Kierrätysraa-
ka-aineiden lajitteluun tarkoitetun koneen käyttökustannukset ovat jopa puolet diesel-
konetta pienemmät, Sennebogen lupailee.

ã

heutuvia häiriötä. Hydrauliikan 
paineenmittauspisteet on keskitet-
ty kaikki samaan paikkaan. Sähkö-
järjestelmän toimintaa voi seurata 
diagnoosijärjestelmän avulla.

Ohjaamoon on helppoa ja tur-
vallista nousta, sillä ohjaamo voi-
daan laskea hydrauliikan avulla 
noin puolen metrin korkeuteen 
maan pinnasta. Ohjaamossa on 
liuku-ovi, sillä sen kautta on hel-
pompaa ja turvallisempaa kulkea 
tasoa pitkin ohjaamoon.

Greenline 830 on uusi pyörä-
alustainen malli, joka on tarkoitet-
tu liikkumaan epätasaisella alus-
talla. Maavaraa on 16.00–25”-ren-
gaskoon ansiosta 509 mm. Kone 
painaa 40 t ja moottoriteho on 
151 kW, minkä ansiosta eväät riit-
tävät esimerkiksi puutavaraperä-
vaunun vetoon lajittelukentällä.

Tela-alustainen Sennebogen 
825 D R Electro on sähkömootto-
rikäyttöinen kuormauskone kier-
rätysraaka-aineiden lajitteluun. 
Konetta voidaan käyttää ongel-
mitta sisätiloissa. Sen käyttökulut 
ovat jopa puolta pienemmät kuin 
dieselkäyttöisessä perusmallissa.

Multihandler on uusi konetyyppi
Sennebogenin Multihandler 
muistuttaa teleskooppipuominsa 
vuoksi kurottajaa, jossa on nostet-
tava ohjaamo. Kone on tarkoitettu 
osittain samoihin töihin kuin ku-
rottaja, mutta se on huomattavas-
ti jämäkämpää tekoa, mistä kertoo 
jo 11,5 tonnin omapaino. 

Multihandler 305:n nostovoi-
maa on 5 tonnia. Perusmallin ulot-
tuvuus on 7,3 m, mutta XXL-rin-
nakkaismalli kurottaa aina 9 met-
riin asti. Järeämpi 310 Multiloader 

nostaa kymmenen tonnin kuor-
man reiluun 9 metriin.

Ympäristönhoitoon ja  
energiapuun korjuuseen 
Sennebogen 718  on tienvarsien 
hoitoon ja energianpuun korjuu-
seen tarkoitettu kone, joka voi-
daan varustaa erilaisilla työlaitteil-
la. Valikoimaan kuuluu leikkurei-
ta, energiapuukoura tai vaikkapa 
kouraharvesteri. Puomin ulottu-
vuus on peräti 14 m. 

Kone ei kuitenkaan sovi metsän 
harvennukseen, sillä pieni rengas-

koko ja matala maavara rajoitta-
vat käyttökohteiksi teiden luiskat 
ja helppokulkuisten ojien varret. 

Suuri 19,5 tonnin omapaino ja 
jäykkärunkoiset teollisuusrenkaat 
tekevät työskentelystä kylläkin tu-

kevaa. 718 olisi varmasti käyttö-
kelpoinen kone myös sahoilla, jot-
ka katkovat puut vasta sahan lans-
silla. n

     Sennebogen Multihandler 310 on kokonaan uusi konetyyppi. Teleskooppipuomilla varustettu kone 
muistuttaa järeää kurottajaa. 
ã

Tienvarsien hoitoon ja energianpuun korjuuseen tarkoitettu Sen-
nebogen 718 voidaan varustaa erilaisilla työlaitteilla, kuten etualalla 
näkyvällä Keslan motolla ja Bracken energiakouralla.

ã
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JAKE  D114

JAKE D114 on  voimakas  JAKE-sovitteinen  kaivuri 

varustettuna uudella  pikakiinnityksellä,  omalla 230 barin 
hydrauliikalla, hydraulisella esiohjauksella ja hydraulisesti 

lukittavalla sivusiirrolla.  JAKE D114 on asennettavissa 

kaikkiin traktoreihin, joihin saa JAKE Tuppisovitteet.

UUSIMÄEN  KONEPAJA  Ky
www.jake.fi info@jake.fi

  06 566 4018   040 566 4018
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Lyhytperäinen Hyundai R145CR-9 -kaivukoneen 
työpaino on noin 15,6 t. Moottorina on 89-kilowattinen 
Mitsubishi. Hydrauliikan tuotto on 2 x 130 litraa minuu-
tissa. Kauhan murtovoimaksi kerrotaan 94,8 kN. Oh-
jaamo on kohtalaisen tilava, vaikka ylävaunun ulkomi-
tat ovat pienet. Hallintalaitteet on uudistettu kokonaan.

suurimman HL780-9:n tehoksi il-
moitetaan 348 hv. Vakiokauhojen 
koot ovat 1,8–5,4 kuutiota.

Moottorina kaikissa malleis-
sa on Cumminsin common rail-
diesel, joka täyttää TIER III -pääs-
tömääräykset. Voimansiirroissa 
on automaattiset ZF:n vaihteis-
tot, joissa on 4 vaihdetta eteen ja 
3 taakse.

Myös hydrauliikkajärjestelmät 
ovat uudistuneet. Öljyä pumppaa 

kuormantuntevat säätötilavuus-
pumput. 

Valittavia työalueita
Moottoreiden kuormitettavuu-
dessa ja toiminnoissa voi kuljetta-
ja valita sähkökatkaisimella kolme 
työaluetta: Eco, Standart ja Power. 
Voimansiirtopuolella valittavia 
alueita on neljä: Manual, Auto-
Light, Medium ja Heavy.

Valituista alueista riippuen 

moottorin kierrosluku ja vääntö-
momentti asettuvat aina parhaalle 
tasolle suhteutettuna työtehoon ja 
polttoaineen kulutukseen. 

Esimerkkinä Hyundailta kerro-
taan kokemukset mallista HL757-9, 
jonka kohdalla polttoaineen kulu-
tus on alentunut 10–15 prosenttia 
vastaavaan 7-sarjaan malliin näh-
den. Rahassa mitattuna säästö on 
satoja euroja kuukaudessa.

Ohjaamossa on uusi mittaris-

ton nestekidenäyttö, josta voi seu-
rata koneen toimintoja ja peruu-
tuskameran näyttöä. Näkyvyyden 
parantamiseksi ikkunoiden pinta-
alaa on kasvatettu.

Suurempiin malleihin saa ratti-
ohjauksen lisäksi vipuohjauksen. 

Huollettavuutta on helpotettu 
jatkamalla suodattimien ja öljyjen 
vaihtovälejä. Jäähdyttimien puh-
distettavuus on saranoidun raken-
teen ansiosta helpompaa. n

ã
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 Hyundain uutuudet

Minikaivukoneet:

R16-9•	
R27Z-9•	
R55-9•	
R35Z-7A•	

Tela-alustaiset   
kaivukoneet:  

R145LCR-9•	
R160LC-9•	
R210LC-9•	
R290LC/LR-9•	
R320LC-9•	
R380LC-9•	
R520LC-9 DM•	

Pyöräalustaiset  
kaivukoneet: 

R55W-9•	
R140W-9 2PC•	
R210W-9 MH•	

Pyöräkuormaimet:

HL730-9•	
HL740-9•	
HL757-9•	
HL760-9•	
HL770-9•	
HL780-9•	

Hyundain mukaan uusien malli-
en kehitystyö on kestänyt pitkään. 
Tammikuussa 2010 jälleenmyyjät 
ja käyttäjät pääsivät kokeilemaan 
koneita ja antamaan palautet-
ta valmistajalle. Hyundailta ker-
rotaan, että kuljettajat ovat olleet 
tärkeässä asemassa koneiden kehi-
tystyössä. 

Uuden 5-tuumaisen mittaristo-
näytön kautta voidaan seurata eri-
laisia koneen toimintoja sekä sää-
tää hydrauliikan työalueita ja mui-
ta ominaisuuksia. 

Keskikokoisissa malleissa on Po-
si-Nega-niminen hydraulijärjes-
telmä, jonka ansiosta puomiston 
liikkeiden hallinta on joustavaa. 

Ilmajousitettu istuin, ilmastoin-
ti ja kaukosäätimellä varustettu ra-
dio/MP3/CD-soitin ovat uusissa 
malleissa vakiovarusteina. Ohjaa-
mon pilarit ovat aikaisempaa ka-
peammat ja ikkunat suuremmat. 

Moottoreina mallisto käyttää 
Mitsubishin ja Cummins QSB:n 
koneita, jotka täyttävät IIIA-pääs-
tömääräykset. CAPO-mootto-

rinohjausjärjestelmä säätää 
kuormituksen aina op-

timaaliseksi.

Hyundailta uusi 9-sarja

Hyundai esitteli uuden 9-sarjan kaivukonemalliston, joka 
kattaa kokoluokat väliltä 1,6–52 tonnia. 

n   Ismo Sairanen

Varusteeksi saa myös Hi-Maten 
GPS-järjestelmän, jonka avulla 
koneen toimintoja ja sijaintia voi-
daan tarkkailla etänä.  

9-sarjassa kuusi    
pyöräkuormainta
Pyöräkuormainten 9-sarja esitel-

tiin ensimmäisen kerran julkisesti 
Baumassa. Prototyyppien testaus 
on saatu valmiiksi ja ensimmäiset 
tuotantomallit saapuvat markki-
noille tämän vuoden aikana. 

Kuormainten työpainot ovat vä-
lillä 9,8–30 tonnia. Moottoreiden 
tehot alkavat 125 hevosvoimasta, 

Työpainoltaan 14,1-tonninen pyöräalustainen R140W-9 on varus-
tettu Cumminsin QSB6,7-kuutoskoneella, josta irtoaa tehoa 109 kW. 
Kaivupuomin kaivuvoima on 68,2 kN ja kauhan murtovoima 94,8 kN.

ã

 HL770-9 :n 
kauhan kaato-
kuorma on 17,62 
tonnia, kun kone 
on suorassa. 

ã

Lametal Oy, Kaskenviertäjäntie 2, 73100 Lapinlahti, FINLAND
Puh. +358 (0)17 731 565, fax +358 (0)17 731 567  

info@stark.fi  www.stark.fi

STARK-tuotemerkki takaa laadun, jolla varmistat urakkasi etenemisen 
aikataulussa eikä niukka vapaa-aikasi kulu työkaluja korjatessa. 
 
Valmistamamme laaja STARK-tuoteperhe sisältää tarvitsemasi 
ammattikäyttöön suunnitellut työlaitteet tielanasta järeisiin 
maansiirtovaunuihin.
 

- Tämä Starkin lana on oikeastaan käytössä 
aina, kun hoidetaan maanteitä ja tällä koneella 

on nyt ajettu jo sen 
verran ja rankkaa ajoa, 
että se kestää. 
- Juha Heiskanen, 
Traktoriurakointi 
Heiskanen, Rautavaara 
(Stark-tielanalla 250 
km sorateiden hoito 
Rautavaaralla)

- Jotta minun ei tarvitse olla korjaamassa 
koneita työmaalla ja öisin, kalustoon on pa-

nostettu. Kun puhelin 
soi ja pitää lähteä 
töihin, ei ole enää 
aikaa laittaa kalustoa 
kuntoon. 
- Niklas Magnusson, 
Oy Green Machin Ab, 
Porvoo, (3 Stark-
maansiirtovaunua 
urakointikäytössä)

Ammattilaisen 
työkalut vaativaan 
urakointiin

Soita myyjällemme ja 
kysy lisää tai sovitaan 
tapaaminen!

Laakkonen Sauli puh. 0400 466 191
Piironen Marjo puh. 044 758 6200
Laurila Mikko puh. 044 758 6203
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Lyhytperäinen Doosan DX-
235LCR on 23,6-tonninen tela-
alustainen kone, jonka peräyli-
tys on valmistajan mukaan sivul-
le käännettäessä vain 85 mm yli 
800-millisten telalappujen. Kone 
on varustettu pitkällä ns. LC-ala-
vaunulla, millä pyritään tekemään 
kaivamisesta vakaata ja alenta-
maan pintapainetta.

Moottorina on Doosanin oma 
123-kilowattinen diesel. Suurin 
kaivu-ulottuvuus on 9,82 m ja 
-syvyys 6,67 m. Ajovoimansiirros-
sa on kaksi nopeusaluetta: 3,1 ja 
5,8 km/h. Suurimmaksi vetovoi-
maksi ilmoitetaan 23,8 tonnia.

38-tonninen Doosan DX380 LC 
noudattaa perinteistä ylävaunura-
kennetta. LC-tyyppinen alavaunu 
on vastaava kuin suuremmassa 
mallissa DX420LC. 

Moottorina on Doosan DL08 
common rail -diesel, josta on saa-
tu irti 202 kW tehoa. Kaivupuomi-
vaihtoehtoja on kolme, joista pi-
sin on 3950-millinen. Tällä puo-
milla varustettuna suurin kaivu-
syvyys on 8,2 m ja ulottuvaisuus 
11,93 m. 

Suurin kauhan murtovoima on 
21,7 tonnia ja kaivupuomin voi-
ma 17,3 tonnia. Näitä voidaan 
vielä nostaa kaivuvivussa oleval-
la Power Boost -napilla viisi pro-
senttia. 

Doosanin suurin malli
Suurin Doosanin tela-alustainen 
kaivukonemalli on uutuuskone 

DX700LC, työpaino on 71,5 ton-
nia. Kone on suunnattu avolou-
hos- ja kaivostöihin. 

Voimanlähteenä on Isuzun 
345-kilowattinen common rail 
-diesel. Suurin teho saadaan ulos 
1800 kierroksella minuutissa ja 
vääntömomentti 1500 kierroksel-
la minuutissa.

2900-millisellä kaivupuomilla 
suurimmaksi kauhan murtovoi-
maksi ilmoitetaan 33,3 tonnia ja 
kaivuvoimaksi 27 tonnia.

Moottorin ja hydrauliikan säh-
köisen ohjauksen suunnittelussa 
on kiinnitetty koneen tehokkuu-
den lisäksi huomiota alhaiseen 
polttoaineen kulutukseen. Kul-
jettaja voi valita neljästä eri kai-
vualueesta työtehtäviin parhaiten 
sopivan. Power-alue on tarkoitettu 
raskaaseen kaivuun ja lastaukseen, 
Standard-alue normaaliin kaivu-
työskentelyyn, Economy-alue ke-
vyeen työhön ja Lifting-alue nos-
totöihin. 

Doosanin uusi pyöräkuor-
main DL 420 korvaa edeltäjänsä 
DL 400:n. Käyttöön suositellaan 
4-kuutioista vakiokauhaa. Työ-
painoltaan 22,3-tonninen kone on 
varustettu 10,8-litraisella kuusisy-
linterisellä Cummins-dieselillä. 

Työalueita on kaksi: Standart 
ja Economy. Vaihteita on 4 eteen 
ja 3 taakse, ja suurin nopeus on 
38 km/h. Voimansiirron pääkom-
ponentit ovat ZF:n valmistamia. 
Koneen kaatokuorma on 18,9 ton-
nia. n

Doosan jyräsi järeällä kalustolla
Doosan uudet kaivukonemallit sijoittuvat kaikki 
järeisiin kokoluokkiin.

Doosanin lyhytperäisten koneiden mallisarja täydentyy 23,6 tonni-
sella mallilla DX235LCR. Kone on suunniteltu kaupunkien ahtaille työ-
maille ja tietyömaille.

Polttoaineen kulutuksen vähentäminen on tärkeä kehityskohde 
uusissa konemalleissa. Doosanilta kerrotaan, että uusi DL420-pyö-
räkuormain kuluttaa seitsemän prosenttia aiempaa DL400-mallia vä-
hemmän polttoainetta.

Doosan DX380 LC on järeällä alavaunulla varustettu uusi tela-
alustainen kaivukonemalli. Doosanin mukaan koneessa on luokkan-
sa parhaat kaivu- ja murtovoimat. Kauhan irrotustehoksi ilmoitetaan 
21,7 tonnia ja kaivuvoimiksi 17,3 tonnia.

ã
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Uusia kurottajamalleja esiteltiin 
neljä. Kurottajat on suunniteltu 
talonrakennukseen, tie- ja vesi-
rakentamiseen sekä teollisuuden 
käyttötarpeisiin. Koneet voidaan 
varustaa miehistökoreilla, jatko-
puomeilla, kauhoilla ja trukkihaa-
rukkavarustuksella.

Pienin uusista kurottajista 
on 13,1-tonninen TR35160, jo-
ka nostaa 3500 kilon taakan 15,7 
metrin korkeuteen. 17,5-tonni-
nen TR40250 nostaa 4000 kiloa 
24,5 metriin. Loput kaksi mallia, 
TR45190 ja TR50210, sijoittuvat 
kokonsa ja nostovoimansa puo-
lesta näiden väliin. 

Uusia liukuohjattuja malleja
Bobcat uudistaa liukuohjattu-
jen kuormainten mallisarjaan-
sa. Ensimmäisenä esiteltiin pyö-
räalustainen S630 ja tela-alustai-
nen T630, joiden työpainot ovat 
3777 ja 4296 kg. Uutuudet sijoit-
tuvat samaan kokoluokkaan kuin 
jo aiemmin markkinoilla olleet 
300-sarjan kuormaimet. 

Molemmissa malleissa on Ku-
botan 55,4-kilowattinen moottori. 
Vakiohydrauliikan tuotto on nyt 
87,1 litraa minuutissa, mikä on yli 
30 prosenttia enemmän kuin ai-
kaisemmin. Valinnaisena saatavan 
High flow -hydrauliikan tuotto on 

115,5 litraa minuutissa. 
Työntö- ja nostovoimien kerro-

taan parantuneen yli 15 prosent-
tia. Kaatokuorma on pyörämallilla 
2564 kg ja tela-alustalla 3496 kg.

Ohjaamot ovat uudistuneet täy-
sin. Tilavuus on kasvanut 10 pro-
senttia ja ohjaamo on sijoitettu lä-
hemmäs koneen etupäätä. Tämän 

ansiosta näkyvyys työvälineelle on 
aiempaa parempi. 

Ovi on 40 prosenttia suurempi 
ja menee aikaisempaa alemmas, 
joten myös ohjaamoon nousu on 
helpompaa. Istuimen säätövarat 
ovat kasvaneet. Myös jousituksen 
kehutaan olevan entistä parempi. 

Jos kone valitaan joystick-hal-

linnalla, vivut ovat samassa pake-
tissa istuimen kanssa.

Kaivukoneita E-sarjaan
Lyhytperäiset Bobcat E45 ja E50 
täydentävät jo aiemmin esitelty-
jä E-minikaivukonemalleja. E45:n 
työpaino on 4,63 t ja E50:n 4,9 t. 

Moottoreina molemmissa on 
samanlainen Kubota, joskin pie-
nemmässä mallissa tehoa on otet-
tu irti 30,2 kW ja suuremmassa 
turboahdettuna 35,4 kW.

Melutasoa on pyritty hillitse-
mään kehittämällä ilmanottoa ja 
jäähdyttimen puhallinta korvaa 
miellyttäviksi. Myös venttiililoh-
ko ja hiljaisemmin pyörivä hyd-
raulipumppu pitävät ohjaamo-
melua kurissa. 

Lisähydrauliikkaa, puskulevyä 
ja puomin sivukääntöä hallitaan 
kaivuvipujen yhteydessä olevista 
napeista. Hydrauliikan öljyntuot-
to on lisähydrauliikalle kummas-
sakin mallissa 75,7 litraa minuu-
tissa.

E45:n suurin kaivusyvyys on 
3,3 m ja suurin ulottuvaisuus 
5,67 m. Suurempi E50 kaivaa 
3,52 metrin syvyyteen ja ulottuu 
5,9 metrin etäisyydelle. n

Bobcatille ympäripyörivät kurottajat
Bobcat oli Baumassa samalla osastolla yhdessä Doosanin kanssa. Tärkeimpänä uutuutena valikoi-
maan on tullut ympäripyörivien kurottajien sarja.

Pyörivällä ylävaunulla varustetut kurottajat ovat uutta Bobcatilla. 
Kuvassa niistä pienin malli TR35160, joka ulottuu 15,7 metriin.

Uusi Bobcat S630 on työteholtaan yli 15 prosenttia voimakkaampi 
kuin aiemman sukupolven vastaava 300-sarjan kuormain. Myös oh-
jaamo on kokonaan uusittu.

Bobcat E50 on suurempi kahdesta uudesta E-sarjan minikaivuko-
neesta. Hallintalaitteiden käytön helppoutta on parannettu ja ohjaa-
mon melutasoa pyritty alentamaan. 

ã

ã
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NH:n uuteen WE-mallisarjaan 
esiteltiin kolme pyöräalustaista 
kaivukonetta, WE150, WE170 ja 
WE190. Koneiden työpainot si-
joittuvat välille 15–20,4 tonnia. 
Euroopan markkinoilla  75 pro-
senttia myydyistä pyöräalustaisis-
ta koneista kuuluu juuri tähän ko-
koluokkaan.

Kaivulaitteen hallintavivut on 
uudistettu. Vipujen liikevarat ovat 
aikaisempaa suuremmat, minkä 
ansiosta kuljettaja saa tehtyä työtä 
tarkemmin ja väsymättä. Oikeas-
sa vivussa on rullanapit, joilla oh-
jataan puskulevyn ja tukijalkojen 
käyttöä. Vasemmassa kahvassa on 
vastaava propo-ohjaus esimerkik-
si kallistuvalle luiskakauhalle.

Malleissa WE150 ja WE170 on 
kolmiosainen puomisto, minkä 
ansiosta painopiste on lähellä ko-
netta ja kaivuvakavuus pysyy hy-
vänä. Testikäyttäjät olivat pitäneet 
erityisesti kaivuominaisuuksien 
vakaantumisesta entisiin mallei-
hin verrattuna. Lyhyen peräylityk-
sen ja puomistorakenteen ansiosta 
koneet soveltuvat kaupunkien ah-
taille työmaille. 

Suurin kolmesta uutuusmallis-
ta on WE190, joka on suunnitel-
tu pikkuremontteja suuremmil-
le kaupunki- ja tienrakennustyö-
maille. 

WE190:n kaivupuomisto on pe-
rinteinen kaksi- tai kolmiosainen. 
Sylinterit ovat päätyvaimennetut, 
minkä ansiosta iskumaisia kuor-
mituksia ei tule työliikkeiden lo-
pussa.

Alavaunun saa halutessaan 2,75 
metriä leveänä, jolloin vakiomal-
liin nähden koneen tasapaino pa-
ranee entisestään.

New Hollandin mukaan pyörä-
alustaisella koneella voidaan täy-
dentää tela-alustaisten koneiden 
käyttöä tienrakennuksessa, erityi-
sesti kun tieliikenteen täytyy sujua 
samanaikaisesti hyvin.

Pienin minikaivukone
New Holland E10SR on mal-

liston minikaivukoneis-
ta kaikkein pienin. 

Etu- ja takaylitys on koneessa hy-
vin pieni, ja telaston leveys on sää-
dettävissä hydraulisesti. Kapeim-
millaan kone on 75 cm leveä, jol-
loin kone mahtuu kulkemaan ka-
peista oviaukoista. Leveimmillään 
kone on 98 cm, jolloin vastaavasti 
saadaan tukevuutta kaivettaessa. 

Suurin kaivusyvyys on 1,75 m, 
kaivu-ulottuvuus 3,3 m ja nosto-
korkeus 3,16 m.

E10SR:n kuljettamisen kerro-
taan olevan helppoa auton perä-
vaunulla. Puskulevy nousee 30 
asteen kulmaan, jolloin se ei ota 
kiinni lastaussiltoihin. Kone voi-
daan myös nostaa auton lavalle, 
sillä koneesta löytyy nostopisteet.

Valmistaja vakuuttaa kaivuhal-
littavuuden yhtä hyvä kuin kook-
kaammissa malleissa. Puskulevyn 
tarkka käyttö on helppoa, sillä hal-
lintavipu toimii herkästi.

Täysin aukeava konepeitto hel-
pottaa huollettavuutta, sillä jääh-
dyttimen, hydrauliöljyn ja moot-
torin nestepintojen tarkistaminen 
käy helposti. 

Vahvistettu puomiston kiin-
nityksen jalusta ja valettu kään-
töpukki takaavat koneelle pitkän 
käyttöiän, New Holland lupaa. n

New Hollandilta 
pyöräalustaisia kaivukoneita
New Hollandin 2200 neliön näyttelyosastolla oli teemana teollisuus, ympäristö, asuminen, purku ja 
kierrätys. Tärkeimpinä uutuuksina esiteltiin WE-sarjan pyöräalustaiset kaivukoneet.

New Holland WE190 
on suurin malliston uu-
sista pyöräalustaisis-
ta koneista. Työpaino 
on 20,4 tonnia. Moot-
toritehoksi ilmoitetaan 
118 kW.

E10SR oli Bauman 
aikaan niin tuore malli, 
että edes näyttelyn en-
nakkotiedoissa se ei ol-
lut mukana. Jatkossa 
kone on New Hollandin 
minikaivukoneiden pie-
nin malli. Työpaino on 
noin 1000 kg. 

ã

ã
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KAIVUKONEEN LAATU 
JA KÄYTTÖVARMUUS.

MYÖS PYÖRÄKUORMAAJISSA.
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vatettua pienemmässä mallissa 30 
kilometriin ja suuremmassa mal-
lissa 40 kilometriin tunnissa. Lisä-
varusteena koneisiin saa myös au-
tomaattiset tasauspyörästön kit-
kalukot molemmille akseleille.

Hydrauliikan tuotto on 
TM170:ssä 60 litraa minuutissa. 
Suurin työpaine on 230 baaria. 
Isoveljessä vastaavat luvut ovat 78 
litraa minuutissa ja 250 baaria.

Koneisiin on saatavana useita 
rengasvaihtoehtoja. Taakse voi-
daan asentaa myös vetokoukku. 
n

JCB:n uusi 8085-kaivukone korvaa 8080-mallin. Moottoriteho ja vääntömomentti ovat hiukan nousseet, mutta polttoaineen kulutusta on 
saatu alennettua valmistajan mukaan jopa kaksi litraa tunnissa. 

Uusi teleskooppiaisalla varustettu TM220-kuormain on suunniteltu erityisesti maatalouden tarpeisiin. 
Peruskoneessa on samaa tekniikkaa kuin tavallisella aisalla varustetussa 409-mallissa.

JCB ilmoittaa olevansa maail-
man kolmanneksi suurin maara-
kennuskoneiden valmistaja. Yh-
tiö työllistää neljällä mantereel-
la 7000 ihmistä ja myy tuottei-
taan 1500 jälleenmyyjän voimin 
150 maassa. Yhtiöllä on tehtaita 
Englannissa, Brasiliassa, Pohjois-
Amerikassa, Intiassa ja Saksas-
sa. JCB:n mallivalikoimassa on 
kaikkiaan 300 erilaista työlaitetta 
ja konemallia.

 JCB-koneita 150 maassa

ã

ã

JCB:ltä pikku-uutuuksia
JCB esitteli Baumassa mallis-
ton pieneen päähän sijoittu-
via uutuuskoneita, joista tär-
keimpinä uusi midikaivukone 
ja pikkukurottaja.

JCB:n uusi midikaivukonemal-
li 8085ZTS korvaa edeltäjänsä 
8080-mallin. Uudessa 2,2-litrai-
sessa Isuzu-dieselissä kerrotaan 
olevan kaksi prosenttia aikaisem-
paa enemmän tehoa (43 kW). 
Suurin vääntömomentti on kas-
vanut 13 prosenttia, ja moment-
ti saavutetaan jo 1600 kierroksel-
la minuutissa. Polttoaineen kulu-
tusta on testeissä saatu alennettua 
jopa kaksi litraa verrattuna aikai-
sempaan malliin. 

Sähkönapilla valittavia kaivu-
alueita on kolme: kevyt, normaali 
ja raskas. Auto-idle-toiminto pu-
dottaa kierrokset automaattisesti 
tyhjäkäynnille, kun kaivuvipuja ei 
liikutella. 

Koneen kaivu-ulottuvuudet 
ovat vastaavat kuin 8080:ssä. Suu-
rin kaivusyvyys on 4,21 metriä ja 
ulottuvuus maanpinnan tasossa 
6,73 metriä. 

Puomistossa on EN474-stan-
dardin mukaiset letkunrikkovent-
tiilit, joten konetta voidaan käyt-
tää myös nostotöissä. 

Ajopolkimet on uudistettu mu-
kavammiksi käyttää. Nyt myös 
puomin sivukääntöä hallitaan jal-
kapolkimella. Kahden ajonopeus-
alueen välillä vaihdetaan puskule-
vyn käyttövivussa olevalla napilla. 
Suurin nopeus on 4,2 km/h. 

Ohjaamossa on suuri LCD-
näyttö, jossa on mittarinäytön li-
säksi kolme valikkoaluetta: ase-

tukset, vianetsintä ja kalibrointi. 
Ilmastoinnin saa lisävarusteena ja 
istuinvaihtoehtoja on kolme. 

Päähydraulilohkon uuden si-
joittelun ansiosta letkutus puo-
miston suuntaan on aiempaa ly-
hyempi. Lisähydrauliikan hallin-
taan saa nyt propo-ohjauksen, jo-
ta käytetään hallintavipujen peu-
kalorullilla.  

Myös koneen huollettavuus on 
aiempaa helpompaa. Huoltokoh-
teet ovat hyvin esillä suuren yhte-
näisen konepeiton alla ja esimer-
kiksi tuulettimen hihnan vaihto 
on aiempaa helpompi tehdä.

JCB 8085ZTS noudattaa uutta 
JCB:n muotoilulinjaa. Ylävaunu 
on pyöreän muotoinen, minkä an-
siosta näkyvyys kuljettajan paikal-
ta koneen ympärille on hyvä.

Uusi pikkukurottaja
Pienin Loadall-kurottamalli on 
nyt 515-40. Kone on 8 m korkea, 
1,56 m leveä ja 2,97 m pitkä. Työ-
paino on hiukan alle 3,5 tonnia. 

Nostotehoksi ilmoitetaan 
1500 kg neljän metrin korkeu-
teen. Tonnin taakan saa nostettua 
kahden metrin etäisyydelle, joten 
kuorma voidaan lastata esimer-
kiksi kuorma-auton lavalle yhdel-
tä puolelta lavaa. 

Moottorina hyrrää 36,8-kilo-
wattinen Deutz. Voimansiirto on 
hydrostaattinen. 

Koneessa on nelipyöräohja-

us. Kääntöympyrän halkaisija on 
renkaiden ulkolaidasta mitattuna 
5,6 m. 

Suurin ajonopeus on 20 km/h. 
Työvälinekiinnikkeeksi saa saman, 
jota käytetään liukuohjatuissa 
kuormaimissa.

Kuormaimiin teleskooppiaisat
JCB esitteli Baumassa myös kaksi 
uutta teleskooppiaisalla varustet-
tua pyöräkuormainta. 

Mallit TM170 ja TM220 on 
suunniteltu erityisesti maatalou-
den, jätehuollon ja kierrätyksen 
tarpeisiin. Pienempi TM170-mal-
li nostaa ilmaan 1700-kiloisen ja 
suurempi TM220-malli 2100-ki-
loisen trukkilavan. Suurin nosto-
korkeus on 170:llä 4,5 m ja 220:llä 
4,56 m. 

Moottoreina molemmissa mal-
leissa on Deutzin D2011, joka on 
TM170:ssä vapaastihengittävä 
(46 kW) ja TM220:ssa turboah-
dettu (56 kW). 

Koneiden voi-
mansiirrot on 
valmistettu Rex-
rothin komponen-
teista. Suurin 
ajonopeus 
on vakio-
na 20 km/h, 
mutta halutes-
saan huippu-
nopeuden 
saa kas-

Uusi 515-40 on Loadall-sarjan pienin kurottaja. Nos-
toteho on neljän metrin korkeuteen 1500 kg. Kauha on 
esimerkkinä vaihtoehtoisista työvälineistä.

ã
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kiona, mikä osaltaa alentaa polt-
toaineen kulutusta.

Moottorina on 28,4-kilowatti-
nen diesel, joka täyttää Stage III A 
-päästömääräykset. 

Hydrauliikkajärjestelmät on 
uusittu, ja öljyä tuottaa kolme 
hydraulipumppua. Hydrauliikkaa 
ohjaa Hitachin oma High Perfor-
mance Hydraulic System, joka ta-
kaa kaikkien toimintojen yhtäai-
kaisen joustavan käytön. 

Lisävastapaino on koneissa va-
kiona, mikä tasapainottaa konetta 
kaivettaessa. 

Compact-luokkaan kuormaimia
Hitachi esitteli kolme uutta ke-
vyehköä pyöräkuormainmallia. 
Mallit ovat ZW65 (5,14 tonnia), 
ZW75 (5,34 tonnia) ja ZW95 (6,28 
tonnia). Moottoriteho on kahdes-
sa pienemmässä mallissa 45,6 kW 
ja suurimmassa 53,1 kW. 

Konemallit on suunniteltu mo-
nipuoliseen työskentelyyn, kuten 
rakennustyömaille, maatalouteen, 
jätehuollon pariin ja vuokraamo-
käyttöön. 

Vaikka koneet ovat pienikokoi-
sia, niillä on valmistajan mukaan 

suhteellisen suuri kuormitetta-
vuus. 

Akseleissa on automaattiset kit-
kalukot, jotka parantavat pitoa 
epätasaisessa ja vaikeassa maastos-
sa. Z-mallisen aisaston suunnitte-
lussa on otettu huomioon myös 
trukkihaarukan käytettävyys. 

Ohjaamossa on molemmilla 
puolilla suuret lasiovet, jotka hel-
pottavat ohjaamoon nousua ja lat-
tia siivoamista. 

Ohjauspyörän pylväs on kal-
listettavissa ja säädettävissä kul-
jettajan mieltymysten mukaises-

Hitachi  esitteli vuonna 
2008 ensimmäisen mi-
nikonemallin ZX14:n. 
Baumassa mallisarja 
täydentyi viidellä ko-
neella, jotka ovat kaik-
ki kuopuskonetta suu-
rempia. Uusien konei-
den työpainot ovat vä-
lillä 1,6–4,07 tonnia.

Hitachilla runsaasti 
uutta

Uusista minikaivukoneista ZX18 on toiseksi pienin. Työpaino on ohjaamo mukaan laskettuna 1930 kg. 
Yanmar-dieselistä irtoaa tehoa 10,7 kW. Koneen alavaunu on säädettävissä välillä 970–1280 mm.
ã

Uusien koneiden mallimerkin-
nän numero kertoo likimain ko-
neen työpainon perusvarusteiden 
ja avo-ohjaamon kanssa. Koneet 
voidaan tietenkin varustaa myös 
umpiohjaamolla. 

Kaikissa malleissa on käytössä 
kolmisylinterinen moottori. Kah-
dessa pienimmässä, ZX16-3:ssä 
ja ZX18-3:ssä, on tehoa 10,7 kW. 
Näiden mallien kaivuvoiman ker-
rotaan kasvaneen 18 prosenttia 
edeltäjiinsä verrattuna.

Sarjan keskimmäisen ZX29U-
mallin moottoritehoksi ilmoite-
taan 19,7 kW. Suurimmissa mal-
leissa, ZX33U:ssa ja ZX38U:ssa, 
on 21,3-kilowattinen diesel.

Kumitelojen kuviointi on uu-
sittu, minkä ansiosta telat pitävät 
paremmin ja kulku on tasaisem-
paa, Hitachi kehuu. Ohjaamo on 
varustettu kangaspäällysteisillä is-
tuimilla. 

Uudet Hitachit voidaan varus-
taa varkaudenestolaitteella, joka 
vaatii aina koodinumeron näpyt-
telyn, ennen kuin kone käynnis-
tyy. 

Kaksi midikaivukonetta
Midikaivukoneiden luokassa Hi-
tachi esitteli mallit ZX48U-3 ja 
ZX52U-3, joiden työpainot ovat 5 
ja 5,4 tonnia. Esimerkiksi ZX48U-
3:n polttoaineen kulutus on 13 
prosenttia aiempaa mallia pie-

nempi. Molemmissa malleis-
sa on automaattinen 

tyhjäkäynti va-
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Seppo Salomäki 040 9010 708
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Tero Sihvo          040 9010 707

SEINÄJOKI
Seppo Salomäki 040 9010 708
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Harri Leppälä      040 9010 701
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JCB -pyöräkuormaajat nousevat jatkuvasti myyntitilastoissa
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ti. Etuikkunaa pitää sulana huur-
teenpoistojärjestelmä. Takaikku-
nalle on sähkölämmitys. 

Järeät kuormaimet
Pyöräkuormainten järeään pää-
hän tuli kolme uutuutta. Hitachin, 
Kawasakin ja TCM:n vuodes-
ta 2008 asti yhdessä suunnittele-
mat koneet saivat mallimerkinnät 
ZW330, ZW370 ja ZW550. Työ-
paino on noin 26,  31 ja 46 tonnia.

Moottorin ja voimansiirron oh-
jauksessa on kaksi työskentely-
tilaa: tehoasento ja polttoaineen 
säästö. Torque Proportional Diffe-
rential -tekniikka hoitaa parhaan 
suhteellisen vääntömomentin ve-

täviin pyöriin. Ohjaushydrauliik-
ka on kuormantunteva. Jarruina 
ovat märät monilevyjarrut.

Ohjauspyörä on säädettävissä, 
ja ilmastointi löytyy kaikista mal-
leista vakiona.

Cummins-dieseleiden mootto-
rinohjausjärjestelmänä on ECM-
systeemi, jota voidaan käyttää 
myös vianetsinnässä. 

Jäähdyttimien tuuletin on hyd-
raulinen. Tuulettimessa on auto-
maattinen kierrossuunnanvaihto, 
joka auttaa poistamaan pölyä. 

Aisaston nivellaakerit on suo-
jattu tehokkaan voitelun turvaa-
miseksi. n

Suomen markkinoilla hartaas-
ti odotettu 12 tonnin painoluo-
kan uutuus on suora-aisainen 
Hitachi ZW140PL. Aisaston ja pi-
kakiinnikkeen rakenteen ansios-
ta näkyvyys työlaitteelle on hyvä, 
mikä parantaa koneen ominai-
suuksia etenkin haarukkatöissä. 
Taustalla näkyvästä ZW550-mal-
lista on tehty ensimmäiset kau-
pat Suomeen pelkkien esitteiden 
perusteella.

Hitachi ZW75 on esitellyistä Compact-kuormaimista keskimmäi-
nen malli. Työpaino on 5,34 tonnia ja moottoriteho 45,6 kW. Kaato-
kuorma on 3305 kg ja suurin irrotusteho 42,3 kN.         

Hitachin kaivukoneita kokoava tehdas Hollannissa Amsterdamin lä-
hellä on päässyt todelliseen vauhtiin. Kuluneena talvena 19,6-hehtaa-
riselta tehdas-alueelta luovutettiin asiakkaalle 25 000:s Zaxis-sarjan 
kaivukone. Pyöräalustainen Hitachi ZX140W-3 meni hollantilaiselle 
Demaecker & Van Haecke -yhtiölle, joka on ollut Hitachin asiakas jo 
vuodesta 1987. Hollantilaisyhtiölle on myyty kaikkiaan 130 Hitachi-
konetta, joista käytössä on edelleen 72 kappaletta. 

  Hitachi-kaivukoneita Hollannista

ã

ZW 330 on pienin Hitachin jä-
reän luokan uutuuksista. Työpai-
no on 26 tonnia. Moottoritehoksi 
ilmoitetaan 242 kW. Vakiokau-
haksi sopii 3,9–5-kuutioinen kau-
ha. Kaatokuorma on 19 300 kg.

ã

ã
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