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Lepaalla järjestettävä puutarha-alan näyttely keräsi noin 9300 kävijää. 
Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön kartanomaisemissa oli 
mukana 150 näytteilleasettajaa. 
Seuraavassa Koneviestin numerossa on lisää Lepaan uutuuksia.

   Ismo Sairanen

Helteinen Lepaa 
houkutteli kävijöitä

Lepaa 2010 -näyttely 12.–14.8. Hattulassa

ã

Avant-kuormainten uutena lisäva-
rusteena esiteltiin koneparaatissa Le-
guan 50 -henkilönostinta. Suurin 
työskentelykorkeus on viisi metriä ja 
korikuorma 200 kg. Laite painaa 
435 kg.

ã Serkun Koneen osastolla oli 
esillä uusi kiinalainen Weili 
ZL12F -pyöräkuormain. Koneen 
työpaino on 3100 kg ja kaato-
kuorma 1200 kg. Xinchai 4L50B 
-dieselissä on tehoa 37 kW. Mo-
mentinmuunninvaihteistolla va-
rustetun koneen hinta on 
17 500 € (alv 0 %).  (IS)

1.

1. CMN Trio-Cleaner -käytäväkultivaat-
torit saivat näyttelyn järjestäjiltä Uutuus-
tunnuksen. Laitteet on suunniteltu hiek-
ka- ja sorakäytävien, polkujen ja vastaa-
vien kunnossapitoon. Työleveyksiä on 
useita, enimmillään kuuteen metriin saak-
ka. Esittelijänä oli CMN Maskintec A/S 
Särkisalmesta. (IS)

3. Maarakennuskoneita maahantuovat ja 
myyvät yritykset ovat vuosi vuodelta vä-
hentyneet ja jääneet pois Lepaalta. Näyt-
tävin ja suurin osasto oli KH-Koneilla. 
Esillä oli kattavasti suurin osa myynnissä 
olevista koneista. (IS)

3.

4. Tero Tommila Hansa Machinesta esit-
teli uutena tuoteryhmänä Laski-kanto-
jyrsimiä. Koneita on useita kokoluokkia. 
Pienemmät ovat käsin ohjattavia ja suu-
rimmat mallit ajettavia. (IS)

4.

2. Landtek Finland Oy tuo maahan ja myy 
Greendeck-maansuojalevyjä. Niillä voi-
daan suojata aroilla tai upottavilla maa-
pohjilla kulkureittejä ja teitä. Yritys myös 
vuokraa kyseisiä maansuojalevyjä. (IS)

2.



ã Kubota M7040 -traktori 
sijoittuu mallisarjan kookkaa-
seen päähän. Painoksi ilmoi-
tetaan 2730 kg ja moottorite-
hoksi 54,4 kW. Vaihteita on 
eteen ja taakse 15, suunnan-
vaihto on hydraulinen. Suurin 
ajonopeus on 38 km/h. Trak-
torin verollinen hinta on 36 
000 € ja etukuormaimen 
7200 €. Maahantuoja ja myy-
jä Konekesko. (IS)
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ã Giant D332SWT on Hyväkoneen maahantuoma uusi kuormain-
malli. Kone painaa 1500 kg ja kaatokuormaksi ilmoitetaan 1060 kg. 
Moottorina on 24-kilowattinen Kubota. Leveys on rengasvarustuk-
sesta riippuen 860–1100 mm. Ajonopeus on 0–12 km/h. (IS)

ã Finntractor on ottanut myyntivalikoimaansa uuden italialaisen kai-
vukonemerkin Eurocomachin. Etualalla 5450 kg painava malli ES 
500ZT. Moottorina on 36,8-kilowattinen Kubota. Hydrauliikan yhteen-
laskettu suurin tuotto on 175 l/min. Suurin kaivu-ulottuvuus on maan-
pinnan tasossa 5,8 metriä. (IS)

ã Oy Machine Tool Co esitteli pihakiveyksien tekijöille useita erilai-
sia käsikäyttöisiä Probst-apuvälineitä. Yrityksen tuotevalikoimassa 
on paljon erilaisia nostotyökaluja, joihin voi tutustua voi osoitteessa 
www.machinetool.fi. (IS)

ãKonekesko esitteli uu-
den kevyemmän luokan ku-
rottajan Manitou MT 625 
T:n. Suurin nostokyky on 
2000 kiloa 5,85 metrin kor-
keuteen. Koneen korke-
us on 1,92 ja leveys 1,82 
metriä. Voimanlähteenä on 
55,4-kilowattinen Kubota. 
Ohjaamon kerrotaan ole-
van hyvin eristetty ääniltä: 
hyttiin kantautuva melu on 
vain 76 desibeliä. (IS)


