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FinnMetko 2.–4.9.2010 Jämsässä

Hiilidioksidi määrää 
suunnan metsäalalla

Koneväkeä saapui näyttelyyn run-
saasti, kolmen päivän kävijämää-
räksi kertyi 33 200. Säätiedotuk-
sia seuranneet saapuivat jo tors-
taina, silti perjantain hyytävää il-
maa uhmanneet 12 800 kävijää 
saivat myös nähdäkseen lukuisia 
uutuuksia.  

Maata järisyttävät uutuudet jäi-
vät silti vuoden 2010 Metkossa 
näkemättä, uutuudet suuntautui-
vat enemmän keskiraskaiden ko-
neiden kevyeen päähän. Koneiden 
painot ovat laskemassa kohtuulli-
sesti kautta linjan.

Koneellinen taimikonhoito on 
ottamassa askelia eteenpäin, ja 
työnjälki näyttää olevan varsin 
vertailukelpoista metsurityöhön 

verrattuna. Ongelmaksi muodos-
tuu se, että jos taimikoita kasva-
tetaan tiheämpänä energiapuuta 
himoiten, vaikeutuu koneellinen 
korjuu samassa suhteessa. Juuri 
näyttelyn alla tullut uutinen nuor-
ten metsien hakkuiden kantokäsit-
telyn tarpeesta ajoittui kohdalleen. 
Moni energiapuukoura oli saanut 
uutuutena kantokäsittelymahdol-
lisuuden.

Puut puntariin
Kuormatraktoreissa ”kevyt keski-
raskas” oli yleensä saanut uutuus-
kyltin vierelleen. Ja lisää on tulos-
sa, sillä myös Sampo Rosenlew on 
kehittämässä tämän kokoluokan 
kuormatraktoria. Edellisen Met-

kon jälkeen keskustelu pehmeiden 
maiden puunkorjuusta on vähen-
tynyt, nyt puhutaan puutavarala-
jien punnitsemisesta. Tehdasasen-
teinen vaakalaitteisto on nyt saata-
vissa myös John Deeren ja Valme-
tin kuormatraktoreihin.

Harvestereiden rintamalla ei 
uutta hätkähdyttävää esitelty, 
enemmänkin erilaisia uusia ko-
koonpanoja oli esillä. Tosin Log-
mannin ja Fixterin yhdistelmä 
edustaa uutta ajattelua: keräävä 
kaatopää ja paalain vaakalaitteis-
tolla kilpailee tuoreen energia-
puun käsittelyssä runkojen jouk-
kokäsittelyn ja kuormainvaaka-
punnituksen kanssa.

Hakkuupäärintamalla erilai-

set katkaisuvaihtoehdot ja niiden 
yhdistelmät olivat vallitsevia pie-
nempien valmistajien osastoilla. 
Suurilla valmistajilla joukkokäsit-
tely ja ketjusaha ovat muodostu-
neet lähes vakiotavaksi.

Männynkantojen energiakäyttö 
kiinnostaa, ja laitteita kehitetään. 
Kannot kyllä nousevat maasta, 
mutta syntyvät ”kraatterit” mieti-
tyttävät. Niihin eivät taimet juur-
ru, eivätkä ne helposti roudi um-
peen. Vasta vuosikymmenien jäl-
keen selviää lopullisesti, miltä 
Suomen metsät näyttävät puun 
energiakäytön jäljiltä – sodissa-
kin kymmeniä vuosia sitten syn-
tyneet kuopat ovat vielä havaitta-
vissa maastossa. n

ã Kolmen suurimman metsäkonevalmistajan kuormatraktoreihin on saatavissa kuormainvaaka. Ponsse ja Deere käyttävät venymälius-
kamittausta, Valmet luottaa hydrauliseen mittaukseen. (TH)

ã Moipu-hakkuupäät ovat saaneet uuden värityksen, sävyt sopivat 
John Deeren alustakoneisiin. Osaston suurin yllätys oli malli 350, se-
kä giljotiinin että ketjusahan omaava kouraharvesteri. (TH)

ã Logman ja Fixter ovat löytäneet toisensa. Logman 811C-alustako-
neessa nosturi on sijoitettu eturungolle, samalla kääntökehällä sijait-
see myös ohjaamo. Fixterin uutuus on vaakalaitteisto, kone mittaa 
valmistuneen paalin painon. Näin paaleja kuljettavissa ajokoneissa ei 
tarvita vaakaa. (TH)

Metsä- ja maanrakennuskoneiden kokoontumisajot Jämsässä ovat ohi. Edellisen Metkon jälkeen on 
tapahtunut paljon, ja energiapuun korjuutekniikka näkyi silmiinpistävästi konevalmistajien osastoil-
la.

n   Teksti ja kuvat Tommi Kalevi Hakala
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ã Mecanilin EG250 energia-
puukoura on saatavissa langat-
tomalla kauko-ohjauksella. Lisä-
letkutuksen tarve poistuu ja kou-
ra on rajattomasti pyöritettävis-
sä. Kauko-ohjauksen vaatima 
akku lataantuu patentoidulla jär-
jestelmällä, joka hyödyntää ne-
rokkaasti hydrauliikan paluuvir-
tausta. (TH)

Valinnanvaraa kuin 
karkkikaupassa
Kierros näyttelyssä hätkähdytti. Jos suurempien valmistajien koneista jättäisi mallimerkinnät pelleistä 
pois, voisi olla ongelma saada koneiden kokoluokista selvää. Pienimmän ja suurimman mallin väliin 
jää konemalleja pienin eroin. Renkaiden kyljistä vannekoon katsomalla ja esitetietoihin vertaamalla 
saa selvyyden asiasta. Suomalaisella koneyrittäjällä on valinnanvaraa!

n   Teksti Tommi Hakala, Kuvat Tommi Hakala ja Uolevi Oristo

Metsäkoneet Metkossa

Lukumääräisesti eniten uutta esi-
teltiin hakkuupäiden osalta. Moi-
sio Forest Oy esitteli uutuusmal-
linsa Moipu 350:n, joka on perin-
teinen hakkuupää kahdella syöt-
törullalla. Katkaisuun on ketju-
saha sekä giljotiiniterät. 

Nisula Forest Oy esitteli mallin 
500, jota on saatavissa myös kuor-
mausleuoilla varustettuna, lisäksi 
esillä oli erittäin kevyt 325. 

Komatsu Forest Oy on täyden-
tänyt valikoimaansa mallilla Val-
met 340, joka on varustettu hy-
vinkin perinteisellä kaksirullaisel-
la harvennushakkuupäällä. 

Mense RP80K-energiapuukou-
ra hyödyntää Mense Oy:n kehittä-

mää raivausterämallia, terän liike-
rata mahdollistaa myös pienem-
män puuston raivaamisen ener-
giapuun korjuun yhteydessä. Jä-
reämmille rungoille on ketjusaha. 

Risutec-hakkuupäiden uutuu-
tena on mahdollisuus kantokä-
sittelyyn myös taimikonhoitovai-
heessa, myös keräävä raivauspää 
M30 oli ensiesittelyssä. Erilaisia 
kaatavia ja kerääviä energiapuu-
kouria oli lukuisia, mönkijäkoko-
luokasta lähtien.

Kevyempiä kuormatraktoreita
Kuormatraktoripuolella uutta oli 
tieto Sampo Rosenlewin mukaan-
tulosta kymppitonni-kokoluok-

kaan, koneesta oli tosin vasta piir-
rokset esillä. Myös kuusipyöräinen 
versio on kehitteellä. 

Komatsu Forest Oy esitteli kuu-
sipyöräisen Valmet 840TX:n, ja 
John Deere Forestry Oy esitte-
li pienimmän E-sarjan koneen 
810E:n. Deere myös tarjosi yleisöl-
le mahdollisuuden kokeilla E-sar-
jan kuormatraktoria testiradalla. 

Ponsse Buffalo on kokenut 
muutoksia, uusi vaakanivel ja ta-
karunko näkyvimpinä. Aktiivi-
sen kallistuksenvakaajan saanut 
Prosilva 15-4ST esiintyi ”omal-
la maallaan”. Työnäytöskohteel-
la harvesteripäällä saattoi painaa 
helposti seitsemänmetrisen ran-

gan maan sisään, eli sananmukai-
sesti pehmeän maan kohde oli ky-
seessä. 

Pienempään kokoluokkaan 
kuuluva Novotny LVS5000 oli 
myös esillä, konetta myy Pasi Lää-
ninpää Oy.

Harvestereissa hienosäätöä
Harvestereissa esiteltiin enem-
män uusia kokoonpanoja, Ponsse 
Beawer on nyt mahdollista varus-
taa Foxista tutulla H22-nosturilla 
ja H6-hakkuupäällä. Uusi liuku-
puominosturi C6 taasen on suun-
niteltu Bearin ja H8-hakkuupään 
yhdistäväksi tekijäksi. Näkymät-
tömin uutuus Ponsse Oy:llä oli 

ã Mense Oy on liittynyt kerää-
vien energiakourien valmistajien 
joukkoon. RP 80K on hakkuu-
pää, jolla on mahdollista suorit-
taa myös raivausta, raivausterä-
laite kääntyy rungon sisältä esiin, 
sillä myös voidaan katkaista pie-
nemmät kouraan puristetut run-
got. Paksummille rungoille on 
normaali ketjusaha. Painoa pa-
ketilla on 630 kg. (TH)

mahdollisuus hakkuulaiteen etu-
teriltä tapahtuvan paksuusmitta-
uksen. 

Deeren 770D on saatavissa kuu-
sipyöräisenä versiona, näin voi-
daan käyttää pidempää nosturia 
kuin nelipyöräisenä. 

Valmet esitteli työnäytökses-
sä 901TX ja 931 -harvestereitaan. 
Ecologin osastolla vei huomiota 
13 metrin puomistolla varustet-
tu 590C. Harvesterialustaksi oli 
muokattu myös Lännen 8800G-
yhdistelmäkaivinkone, sovitus-
työn tehnyt Nisula Forest Oy.  

Logman 811C-combikoneessa 
nosturi ja ohjaamo ovat sijoitet-
tu samalle rajattomasti pyörivälle 
kääntökehälle eturungon päälle, 
täysi 360 asteen työskentelyalue on  
tarjolla ilman kikkailua. Näyttelys-
sä yhdistelmäkone oli valjastettu 
Fixterin paalaimen alustaksi.

Traktoreiden varustelua  
monipuolisesti
Edellisessä näyttelyssä 2008 esitel-
tiin kymmenpyöräinen kone. Il-
meisesti taantuma on syönyt uu-
tuusarvosta puolet, nimittäin viisi 
pyörää riitti keräämään tällä ker-
taa mielenkiintoa. Nisula Forest 
on kehittänyt Valtran hakkuuva-
rusteiseen traktoriin lisäpyörän. 
Traktorin takana keskellä sijaitse-
va pyörä saa painautusvoimansa 
hydraulisylinteriltä, joka on yh-
teydessä nosturin nostosylinte-
riin. Painatusvoima lisääntyy sa-
massa suhteessa kun nosturia vie-
dään kauemmas.

Muutoin maataloustraktori-
puolella oli perinteet kunnias-
sa, muita uutuuksia olivat Botex-
kourakuormaajat kattosovitteisi-
na sekä Wetla-kumitelastot myös 
maataloustraktoreihin. n

ã Nisulan hakkuupäämalli 400 on saanut pikku- ja isoveljen. Alle 24 
cm rungot karsiva malli 325 painaa 275 kg ja malliston suurin malli 
500H painaa 710 kg varustettuna 44 cm karsintaläpimitan mahdollis-
tavilla lisäterillä. Viissatasesta on saatavissa myös kuormausleuoilla 
varustettu C-versio, painoa komeudella 730 kg. (TH)

ã Biojack 300E on kuormausominaisuudet omaava giljotiinikaato-
pää, uutuutena on myös joukkokäsittelymahdollisuus. (TH)
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ã Kompakti ja avoin rakenne on yhteistä Logmax-hakkuu-
päille. Mallin 928 rullien väliin sopii 34cm puu ja kannolta 
paksuutta saa olla 42 cm. Valmistajan ilmoittama paino teräs-
rullilla ja rotaattorilla varustettuna vain 424 kg. (TH)

ã Logset 5L hakkuupää on saanut ”sarvet päähän”, eli joukkokäsit-
telyä helpottamaan lisäpihdit tilttisankaan. (TH)

ã Risutec M30 on uusi raivaava 
ja keräävä energiahakkuupää. 
Alustakoneeksi käyvät kevyet ja 
keskiraskaat harvesterit, näytök-
sessä alustana toimi Sampo 
1046. (TH)

ã Ponssen uusi kouramalli H6 on varus-
tettavissa helposti joukkokäsittelyyn sopi-
vaksi. Rungossa olevaan kolmanteen syöt-
törullaan asennetaan lisäpiikkirivit reunoi-
hin, sivurulliin asennetaan myös vastaavat 
lisäpiikit. Toista sivurullaa levennetään sile-
ällä levennysrenkaalla. (TH)

ã

Pentin Paja Oy:n Naarva-kaatopäihin saa uuden tyyppistä 
giljotiinikatkaisulaitetta. Siinä leikatessa leuat vetävät rungon 
terää vasten, terä pääsee liikkumaan  vapaasti ulos rungosta. 
Katkaisun jälkeen leuat aukavat ja pienemmät hydraulisylin-
terit vetävät terän takaisin. Ja myös kantokäsittely on mah-
dollista, terän alapintaan on koneistettu urat joihin kantokä-
sittelyainetta ruiskutetaan. (TH)

ã Risutec on myös kehittänyt terälaitteen jolla on mah-
dollista suorittaa kantokäsittely jo taimikonhoidossa. Te-
rään ruiskutettu kantokäsittelyaine leviää terään koneiste-
tuista rei-istä kantoihin. (TH)

ã Suurin uutuus hakkuupäiden osalta oli Komatsu Fores-
tin osastolla diskovalojen alla muotinäytöksiä seurannut 
malli 340. Koura on kaksivetomoottorinen harvennus-
koura, ja se voidaan asentaa 11m nosturilla varustettuun 
Valmet 901.4:ään. (TH)

ã ConeCat 400 energiapuukoura on uusi merkki markki-
noillamme. Se voidaan asentaa sekä ajo- että hakkuuko-
neeseen. Koura aukeaa 850 mm, mutta ulkomitat ovat nivel-
rakenteen ansiosta kohtuulliset, kuten myös n. 400 kilon 
paino. Nivelöityjen tartuntapihtien ansiosta laite soveltuu 
myös joukkokäsittelyyn, silti sillä voidaan myös kuormata. 
Konetta valmistaa ja kauppaa Matti Olkkonen, ConeCat Oy. 
(UO)

ã John Deeren osastolla oli koeajomahdollisuus E-sarjan ajokoneel-
la. L-muotoiselle reitille oli rakennettu erilaisia esteitä, lisäksi oli kuor-
maajan kokeilemiseksi kasa tukkeja. (TH)

ã John Deeren E-sarja on nyt täydellinen, Metkossa esiteltiin mallis-
ton pienin 810E-kuormatraktori. Aikaisempien 810-mallien tavoin on 
kuormaaja eturungolla ohjaamon takana. Tällä ratkaisulla on mahdol-
lista saada kuormattuna tasapainoitettua painonjakaumaa, nosturin 
ollessa kiinni etutelineessä. (TH)

Kuorma-
traktorit

ã Valmet 840TX-kuormatraktoria valmistetaan nyt myös kuusipyö-
räisenä versiona. Painoa tällä versiolla hitusen yli 14 tonnia. (TH)

ã Ponssen moottoriltaan,voimansiirroltaan ja keskiniveleltään uu-
distuneen Buffalo-kuormatraktorin saa levenevällä kuormatilalla. Le-
vennys tapahtuu joko mekaanisesti tai hydraulisesti. Hydraulinen 
versio on saatavissa Buffalon lisäksi Elk ja Elephant-malleihin. (TH)

ã Ensiesittelynsä jälkeen Prosilva 15-4ST on kokenut pieniä muu-
toksia. Pankkojen muotoilua on muutettu ja siten painopistettä on 
pudotettu entisestään. Takatelastoon on asennettu mekaaninen kal-
listuksenvakaaja sekä hydraulinen kallistuksen säädin. Kuten kuvas-
sa näkyy, järjestelmä pyrkii pitämään kuormatilan mahdollisimman 
vaakasuorassa sekä kuormattaessa että ajettaessa. (TH)
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ã

Tulevaisuudessa 
saadaan yksi uusi 
merkki kuormatrak-
torimarkkinoille, 
Sampo Rosenlew 
tuo kymmenen ton-
nin kokoluokkaan 
oman mallinsa kuu-
si- ja kahdeksanpyö-
räisenä. Vielä ko-
neesta ei ole kuin 
graafikon kuvat. (TH)

ã Pasi Lääninpää Oy myy Tsekkiläisiä Novotny-kuor-
matraktoreita. Esillä oli pyöriväohjaamoinen LVS 5000, 
seitsämän tonnia painava ja viisi tonnia kantava kone on 
ulkomitoiltaankin sievä. Leveyttä on siunaantunut vain 
2,1 m ja pituutta 6,7 m. (TH)

ã Vimekin vastaus energiapuun korjuuseen on Vimek 
608-kuormatraktori erikoispankoilla ja kaatavalla koura-
sahalla. Pankot ovat hydraulisesti kuormaa tiivistävät, 
kuorma saadaan täten tiiviimmäksi. (TH)

ã Yara ja Ponsse ovat kehittäneet yhteistyössä maasta 
tapahtuvaa lannoitusta. Ponsse-lannoitteenlevitin on pi-
kakiinnitteinen paketti kuormatraktorin kuormatilaan. Le-
vittimeen sopii kerralla kolme säkillistä, mukana telinees-
sä kulkevat lisäksi kuusi säkkiä. Tämä ”annos” riittää n. 
11 ha lannoitukseen. Levitin seuraa ajonopeutta ja säätää 
automaattisesti levitysmäärää, kuljettajan tehtävänä vain 
ajaa. Levitin on nopea asentaa, n.15 min. Ideana on että 
puiden ajon jälkeen suoritettaisiin heti samalla koneella 
lannoitus. (TH)

Harvesterit

ã Harvennusmetsän polun alussa moni pysähtyi ihmettelmään Eco-
login osastolla esillä ollutta 590C-harvesteria, puomin ulottuvuus hur-
jat 13 metriä. (TH)

ã Ponsse Beawer on nyt saatavissa C22-nosturilla ja C6-hakkuu-
päällä varustettuna. Uutuutena hakkuupäihin on saatavissa etuteriltä 
tapahtuva paksuuden mittaus. (TH)

ã Nisula Forest on varustanut Lännen 8800G runko-ohjatusta yhdis-
telmäkaivurista hakkuukoneen. Alustakone on vakio, vain etukuor-
maajan aisasto ja kaivuulaite on poistettu. Tilalle on asennettu Jake 
sovite kuormaajalle, tilttausominaisuudella. Nosturina Cranab FC-
80combi ja hakkuupäänä Nisula 400C. Koneen käyttöalueena tulevat 
olemaan taajamametsien hakkuut sekä normaalit harvennushakkuut. 
Perävaunua on myös mahdollista vetää, ja tästä syystä kuormaaja on 
korkealla jalustalla varustettu. (TH)

ã

ã

Valtran osas-
tolla keräsi katsei-
ta viisipyöräinen 
traktori. Lisäpyö-
rällä saadaan tu-
kevuutta suoraan 
takana työskente-
lyyn. Viides pyörä 
on kiinnitetty tan-
goilla traktorin 
runkoon, sitä pai-
nattaa alaspäin 
kuormaajan nos-
tosylinteriin yhtey-
dessä oleva pai-
natussylinteri. Pai-
natus lisääntyy 
mitä kauemmas 
hakkuupäätä vie-
dään. Tarvittaessa 
pyörän voi nostaa 
ylös nostolaitteilla. 
(TH)

ã

Usewood Oy:n Tehojätkä Pro On saanut uudet pyöreät muodot. 
Esillä ollut ensimmäinen malli oli jo myyty. 1,5 m leveä kone vetää 
hydraulisesti kaikilla kahdeksalla pyörällä, painoa on 1800 kg ja nos-
turin ulottuma 3,8 m. Raivauspäänä Usewoodin UW40. (TH)
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Muuta Metkossa...

ã

Terosa-kannonnostokouraa on mah-
dollista käyttää myös purkutöissä, ylä-
leuka vaihdetaan tällöin hammastet-
tuun ei-leikkaavaan versioon. (TH)

ã Pallarin uutuus oli KHM-100 kan-
toharvesteri, se on yksinkertainen ja 
pikakiinniteinen. Etualan KK 60-kou-
ra on tarkoitettu kaivinkoneisiin kivi-
en käsittelyyn, tästä syystä huulile-
vyt ovat poikkeavat. Ainevahvuudet 
ovat riittävät, painoa kouralla on 
835 kg. (TH)

ã Jämsän Ammattiopiston jär-
jestämän ykköskuskikilpailun 
rinnalla tarjottiin näytön paikka 
myös juniorisarjoissa. Varsinai-
sissa kilpailuissa metsäkoneen-
kuljettajien tittelin vei Tuomo 
Kylmämaa Kolarista ja maanra-
kennuskoneiden ykköskuskiki-
san voittoon taituroi Petri Perä-
mäki Virroilta. (KA/TH)

ã TunturiTec Oy on ideoinut ”tunkkityyppisen” 
kannonnostimen, se soveltuu myös männynkanto-
jen nostamiseen. Laite oli kytkettynä harvesteri-
alustaan, painoa on 1200–1300 kg riippuen varus-
tuksesta.  (TH)

ã Axer on kaivukoneisiin tarkoitettu rai-
vauslaite, joka on ollut noin vuoden 
markkinoilla. Laite kiinnitetään kauhan-
pyörittäjän pikakiinnityslevyyn, minkä 
ansiosta perusmalli toimii kaivukoneen 
omalla vakiohydrauliikalla. Mallivalikoi-
ma on laaja, koska raivauskouran raken-
ne on mitoitettavaa peruskoneen nosto-
voimien ja hydrauliikan mukaan. Mallis-
tosta löytyy koura aina 25 t kokoluok-
kaan asti. Terä liikkuu patentoidun siirto-
mekanismin avulla. Kuormaustyössä te-
rä on kauhan rungon sisällä, kaatovai-
heessa terä on lukittuna ulos. Axeria val-
mistaa Ala-Katara Oy Kihniössä. (UO)

Taantuma puraisi Metkon 
maarakennuspuolen tarjontaan
FinnMETKO 2010 raskaskonealan näyttelyn maarakennuspuoli oli konetarjonnan osalta suhteellisen 
vaatimaton. Paikalla oli edustettuna vain muutama merkki. Konetarjonta oli lievästi sanottuna petty-
mys. Paikalle vaivautuneet olivat kuitenkin tuoneet esille kattavan valikoiman tuotteitaan, joihin ko-
neyrittäjät tutustuivat ahkerasti ja kauppaakin päästiin hieromaan. 

n   Teksti Timo Rintakoski, Kuvat Kimmo Alakoski ja Timo Rintakoski

Tiukka kulukuuri, siinä varmas-
ti suurin syy miksi valtaosa kone-
maahantuojista jäi tällä FinnMET-
KO 2010 näyttelystä pois. Vuoden 
2008 lopulla alkanut talouden 
syöksykierre vaikuttaa vieläkin, 
sillä investointihalukkuus on vasta 
heräilemässä koneyrittäjien paris-
sa. Tämä tarkoittaa luonnollisesti 
sitä, että heräilevillä markkinoilla 
ei raha vielä liiku. Silloin yritysten 
pitää tarkoin miettiä, mihin su-
pistetun markkinointibudjettinsa 
kohdistavat. Kohtuullisen hinta-
viksi muodostuvat näyttelyt ovat 
yksi karsinnan kohde. Vaikka ko-
nekentän anti oli hiukan vaisu, oli 
muutamilla paikalle saapuneilla 
maahantuojilla näytillä Suomessa 
aivan uusia malleja. Ja toki uutisia 
tulevistakin oli tarjolla. 

Vaikka yleinen taloudellinen ti-
lanne vaikuttaa nyt hyvältä, on ko-
nekauppaa hidastamassa hiukan 
yllättävä seikka, nimittäin hinta-
kilpailu. Viestit niin urakoitsijoi-
den kuin konemyyjien tahoilta 
kertovat, että koneyrittäjien väli-
nen tiukka kilpailu urakoista on 
painanut työntunnin hintoja pai-
koin jopa kipupisteen alapuolelle. 
Jos 23 tonnin tela-alustaisen kai-
vurin saa työmaalle ”mehumai-
jan” hinnalla, ei enää puhuta ko-
vin järkevästä kilpailusta. Halua ja 
tarvetta konekaluston uusimiselle 
olisi, mutta työstä saatava korvaus 
ei uuden hankintaa mahdollista.

Terexin maahantuonti  
Fintractor Oy:lle 
Näyttelyn maarakennuspuolen 
merkittävin uutinen oli Terexin 
maarakennuskoneiden maahan-
tuonnin siirtyminen 1.1.2011 al-
kaen Fintractor Oy:lle. Koneiden 
myynti alkaa välittömästi. 

”Terexin valikoima on moni-
puolinen ja kattava, joten se an-
taa meille tulevaisuudessa paljon 
lisää mahdollisuuksia”, Fintractor 
Oy:n toimitusjohtaja Anna-Liisa 
Lind kertoo.

Fintractorilla on laaja maan 
kattava huolto- ja varaosaverkos-
to. Lisäksi Vantaalle nykyisten toi-
mitilojen viereen nousee uusi pää-
konttori, jonka yhteyteen tulee 
niin varaosatoiminnot sekä huol-
to. Tilaa on noin 2000 kerrosneliö-
tä kahdessa tasossa. Etenkin huol-
lon toimivuuteen on uutta raken-
nusta suunniteltaessa kiinnitetty 
huomiota. Hallista tulee läpiajet-
tava ja tulevaisuudessa suurem-
matkin koneet mahtuvat ovista si-
sälle. 

Lind uskoo, että vahvin sektori 
tulee olemaan Terexin pyöräkuor-
maajat. Mikä on sitten kysytyin 
malli, jää hänen mukaansa nähtä-
väksi. Tarjontaa kuitenkin riittää 
eri kokoluokkiin 3,9 tonnista ai-
na 17,6 tonnin työpainoon saak-
ka. Mallisto riittää tyydyttämään 
niin kiinteistöhuollon kuin maa-
rakennuksen ja tehdaspalveluiden 
tarpeet. Kaivukoneiden sektorilla 
tarjonta on rajoittunut kevyem-
pään päähän. Tela-alustaisten va-
likoima käsittää 1,65–7,5 tonnin 
työpainoiset kaivurit, ja pyörä-
alustaissa 8,4 ja 11 tonnin työpai-
noiset koneet.

”Oma ”suosikkini” on ehdot-
tomasti telaketjukuormaaja, jo-
ka kyllä löytää käyttäjäkuntansa 
tehokkuutensa ja toimivuutensa 
ansiosta”, Lind sanoo.

Telaketjukuormaajien tarjon-
ta kattaa 1500, 2880 ja 4070 kilon 
työpainoiset koneet.

Toinen uutuusmerkki Fintrac-
tor Oy:lle on italialainen Euro-

ã

ã

Metkossa oli esillä 
myös noin vuoden Suomen 
markkinoilla olleet espanja-
laiset Ausa minikurottajat ja 
-dumpperit. Matti Raution-
maan mukaan homma on 
vielä alkuvaiheessa, mutta 
kauppaa on toki tehty. 
Dumpperiasiakkaat löyty-
vät lähinnä rakennusalalta 
ja kurottajia ovat hankki-
neet pääasiassa maata-
lousyrittäjät. (TR)
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comach, jonka maahantuonti al-
kaa niin ikään tammikuun alus-
sa 2011. Suomeen tuotava vali-
koima käsittää työpainoltaan 0,9 
tonnista 9,0 tonnisiin käsittävät 
tela-alustaiset kaivukoneet. Euro-
comach valmistaa myös liukuoh-
jattuja kuormaajia, mutta ne eivät 
Lindin mukaan, ainakaan vielä, 
kuulu Fintractor Oy:n tuontioh-
jelmaan.

Mateko panostaa vahvasti  
näkyvyyteen asiakkaiden parissa
JCB:n maahantuoja Mateko Oy 
panostaa kuluvan syksyn aikana 
vahvasti tuotteiden näkyvyyteen 
asiakkaiden parissa. 

”Syys–lokakuussa kierrämme 
Suomen ympäri 24 eri paikka-
kunnalla. Kiertueen kärkenä ovat 
palvelukokoluokan pyöräkuor-
maajat 6–15 tonnin kokoluokas-
sa. Kiertueen pyöräkuormaajauu-
tuus on 13 tonnin kokoinen, 230 
hevosvoimainen 434S Agri”, Ma-
teko Oy:n markkinointipäällikkö 
Vesa Hänninen kertoo.

Myös myynti-, varaosa- ja huol-
totoimintoja terästetään. Ouluun 
avattiin syyskuun puolivälissä uu-
si toimintakeskus. Nyt myös huol-
to- ja varaosatoiminnot on keski-
tetty Mateko Oy:lle, joten kaik-
ki palvelut löytyvät saman katon 
alta. Myös Tampereen alueelle 
avataan uusi palvelukeskus jou-
lukuussa. Pirkkalan konekaupan 
keskittymässä sijaitsevan keskuk-
sen tilat ovat noin 600 neliön ko-
koiset.

”Pohjois-Suomi on meille erit-
täin tärkeä markkina-alue, joten 
keskitämme sinne lisää voimava-
roja. Olemme valinneet tietoisesti 
palvelukeskusmallin, jolloin kaik-
ki palvelut on tuotu asiakkaiden 
keskelle keskitetysti. Kaikki nämä 
toimet ovat varautumista seuraa-
vaan nousukauteen”, Hänninen 
perustelee yhtiön kovia panostuk-
sia laman keskellä.

Vaikka konekauppa on vie-
lä odotettua nihkeämpää, kasvaa 
myynti tasaisen varmasti. Odo-
tukset vuodelle 2011 on valoisat, 
ja etenkin tela-alustaisten kaivin-
koneiden myynniltä odotetaan 
paljon.

”Tällä hetkellä pyöräkoneiden 
kauppa käy parhaiten, mutta ku-
rottajapuolella on todella hiljais-
ta. Tämä kertoo selkeästi, että ra-
kennuspuolella on hiljaista ja nä-
kymät heikot. Sen sijaan tela-alus-
taisten kaivukoneiden sektorilla 
on paljon patoutuneita investoin-
titarpeita ja kysyntää”, Hänninen 
taustoittaa markkinatilannetta.

Pyöräkuormaajauutuuden li-
säksi JCB:ltä tulee Suomeen kas-
vojenkohotuksen käynyt 4CX kai-
vurikuormaaja. Uudistuneen ul-
kokuoren lisäksi kaivuupuomin 
ja kaivuuvarren profiili on suun-
niteltu uudelleen, joilla haetaan 
kevyempää ja kestävämpää raken-
netta. Myös kuormaajan aisasto-
profiili on muotoiltu uudelleen. 
Hydraulijärjestelmä toimii kol-
mella pumpulla. Tämä mahdol-
listaa työskentelyn matalammilla 

moottorinkierroksilla ilman että 
työtehoissa tapahtuu muutoksia. 
Polttoainetta voidaan valmistajan 
mukaan pihistää jopa 15 prosent-
tia.

Hyundain 9-sarjan tarjonta  
kasvaa
Suomen Telakone Oy oli muka-
na Metkosa aiempaa suuremmal-
la osastolla. Osaston vetonaulana 
olivat Hyundain uudet 9-sarjan 
tela- ja pyöräalustaiset kaivuko-
neet, joiden merkittävin uudis-
tus edellisen sukupolven koneisiin 
on moottoreiden kasvaneet tehot 
ja alentunut polttoaineen kulu-
tus. Myös hytit ovat uudistuneet. 
Suomen Telakone Oy:n toimitus-
johtaja Matti Rautionmaa tote-
si, että tapahtuma on heille erit-
täin tärkeä ja nyt uuden 9-sarjan 
tullessa markkinoille on syytä ol-
la mukana tapahtumissa, missä 
myös urakoitsijat käyvät. Hän on 
ollut tyytyväinen Metkon antiin. 
Kauppaa on käyty ja kaikki esitte-
lykoneet on jo myyty. Muutoinkin 
kauppa on Rautionmaan mukaan 
käynyt ajankohta huomioon otta-
en hyvin.

”Olemme myyneet tänä vuon-
na jo reilut 70 kappaletta 9-sarjan 
konetta. Etenkin lyhytperäisten ja 
pyöräalustaisten kysyntä on pir-
teätä. Patoutuneet tarpeet alkavat 
selkeästi purkautua”, Rautionmaa 
toteaa tyytyväisenä.

9-sarjan mallisto täydentyy lop-
puvuoden aikana. Noin marras-
kuusta alkaen on saatavana tela-

alustaiset, yli 30 tonnin työpainoi-
set kaivukoneet sekä 8 tonnin ly-
hytperäinen malli.

Hansa Machines esitteli  
kantojyrsimiä
Porilaisen työkoneiden ja erikois-
laitteiden maahantuojan, Hansa 
Machines Oy:n osastolla oli esillä 
tšekkiläisvalmisteiset Laski- kan-
tojyrsimet, lehti-imurit ja ket-
jukaivurit. Kantojyrsimiä löytyy 
viittä eri mallia aina miesvoimin 
liikuteltavasta 136 kiloisesta 1500 
kiloiseen, dieselkäyttöiseen 50 he-
vosvoimaiseen, kauko-ohjatta-
vaan mallin saakka. Lisäksi saata-
villa on myös kaivinkoneen kiin-
nikkeeseen asennettava jyrsin.

”Kantojyrsimiä ovat hankki-
neet lähinnä viherrakentajat, jot-
ka näillä tuotteilla laajentavat 
omaa palveluvalikoimaa sekä ko-
nevuokraamot”, Hansa Machines 
Oy:n toimitusjohtaja Tero Tom-
mila kertoo.

Ketjukaivurit ovat käteviä lait-
teita esimerkiksi tarkkuutta ja siis-
tiä jälkeä vaativiin kaapelien kai-
vuutöihin. Syvimmillään Laski 
-ketjukaivurilla pääsee 680 mm 
syvyyteen.

Yleisesti kauppaa Tommilan 
mukaan käydään kappalemääräi-
sesti jo ihan mukavasti. Tosin nyt 
hankitaan laitteita varovaisemmin 
ja hankinnat ovat euromääräisesti 
alemmalla tasolla kuin aiemmin. 
Suuret investoinnit ovat nyt har-
vassa, Tero Tommila sanoo. n

ã Mielenkiintoinen Terex-
uutuus on telaketjukuor-
maaja, mikä on toimitusjoh-
taja Lindin henkilökohtainen 
suosikki. Malliston suurin, 
työpainoltaan 4070 kilon PT-
80 on varustettu Perkinsin 
75,1 hv 804C-33T turbodie-
selmoottorilla. Kahdesta 
käyttötehosta voidaan valita 
joko suuri vääntömomentti 
(253 Nm) tai suuri ajonopeus 
(15 km/h). Hydrauliikan suu-
rin tuotto ”high flow” ase-
tuksella on 100 l/min. (TR)

3. Lyhytperäinen Hyundai 145 LRC-9 teki Metkossa Suomen ensi-il-
lan. Uuden 9-sarjan merkittävimmät uudistukset löytyvät konehuo-
neesta. Moottorien tehot ovat kasvaneet ja polttoaineenkulutus alen-
tunut. Myös hytit ovat uudistuneet. (TR)

2. Fintractor Oy aloittaa Eurocomach –tela-alustaisten kaivinkonei-
den maahantuonnin ensi vuoden alussa. Aluksi tarjonta kattaa kolme 
kokoluokkaa. Moottorit ovat joko Yanmarin tai Kubotan valmistetta. 
(TR)

1. Terexin maarakennuskoneiden maahantuonti siirtyy 1.1.2011 alka-
en Fintractor Oy:lle. Toimitusjohtaja Anna-Liisa Lindin mukaan vahvin 
tuoteryhmä tulee olemaan pyöräkuormaajat, joiden tarjonta kattaa 
kaikkien tärkeimpien käyttäjäryhmien tarpeet. (TR)

5. Messuosaston uutuus oli tulevan JCB Road Show´n tähti, 230 he-
vosvoimainen 434S Agri. Mallimerkintä Agri johtuu siitä, että Englan-
nissa se on suosittu malli maatalouden parissa ja tuote on suunnattu 
sinne. Suomessa taasen mallin suurin käyttäjäkunta löytyy teollisuu-
den parista. (TR)

5.

4.

4. Laski F 500 kantojyrsintä on saatavilla joko 23 hv bensiinimoottoril-
la tai 38 dieselmoottorilla varustettuna. Hydraulinen ajomoottori an-
taa 4 km/h nopeuden. 760–800 kg työpainoiselle jyrsimelle ei ole an-
nettu silputtavan kannon halkimitalle ylärajaa. (TR)

3.

2.1.
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ã     

ã ã Työpainoltaan noin 15 tonninen 
Liugong 842 III –pyöräkuormaaja on saanut 
Tier 3 -päästömääräykset alittavan Cummin-
sin koneen ja tuoreemman version ZF:n Po-
wershift -laatikosta uusine hallintakahvoi-
neen. Suora-aisaisen mallin näkyvyys työ-
laitteelle on haarukkatöihinkin riittävä. (KA)

ã Lauantaina näyttelyyn tutustui parikymmentä tuhatta kävijää ja se 
näkyi myös maanrakennusalueella. Koneviestin osastolla kaikkina 
näyttelypäivinä viihdyttänyt Halavatun Papat Duo Shou sai kuulijoi-
den jakamattoman huomion. (KA)

ã

JCB 4CX kaivurikuormaaja 
uudistuu. Kasvojenkohotuksen 
saava JCB:n tuotepaletin yksi 
kulmakivistä uudistuu myös hyd-
rauliikan osalta. Uutukainen ei 
ennättänyt vielä Metkoon, vaan 
mallin Suomen ensiesiintyminen 
tapahtuu syys-lokakuun tait-
teessa. (TR)

Teknisen kaupan liitto oli koonnut mönkijä maahantuo-
jat keskitetysti yhdelle suurelle osastolle, jossa olivat 
edustettuina kaikki liittoon kuuluvien maahantuojien 
merkit, sekä runsaasti lisälaitteita.

n   Kuvat Seppo Nykänen ja Uolevi Oristo

Mönkijät

ã Yamaha esitteli uuden 450 Grizzlyn, jossa suurin uutuus on EPS 
eli sähköinen ohjauksen tehostin.  Runkoon ja jousitukseen on tehty 
muutoksia, joilla ajettavuutta on parannettu. (SN)

ã Can Am esitteli uuden T3 traktorimönkijän. Uutuutta on kehi-
telty Rovaniemellä jo jonkun aikaa ja BRP:n edustajien mukaan 

T3:sta on pyritty tekemään mahdollisimman käyttäjäystävällinen. 
Perustana T3:ssa on tieliikennemalli, johon muutokset on tehty suo-

messa. Moottorinvalmistaja Rotax on tehnyt moottorin ohjausohjel-
maan muutoksen, jolla nopeuden rajoitus on saatu toimimaan peh-
meästi ja siten, että alle 40 km/h nopeuksilla käytössä on täysi teho. 
Istuinta varten astinlautoja on korotettu, ajoasento on saatu luonte-
vaksi. Istuimen joustoliikettä ylöspäin on rajoitettu, ratkaisulla istui-
men etureuna ei paina reisien alapintaa ja jalat yltävät hyvin astinlau-
doille. (SN)

Paasi LLääänninnpää OOyy

Pasi Lääninpää Oy edustaa

mm. Novotný ja Parker tuotteita.

Pasi Lääninpää Oy | Pekantie 3 | 42300 Jämsänkoski
040 594 3100 | www.konekauppias.fi 

*Motomit- ja EPEC automatiikka. Keto-, Kesla- ja
Nisula  kourat. 2,50 €/min (sis. alv 23 %)

k k fiwww.konekauppias.fi  ®®
 Suomalainen yrittää aina... 
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ã SR-Tuote on jatkanut metsälannoitteen levittimen kehittelyä ja 
esillä oli viimeisin versio. Sähköinen levitin on muuttunut omalla polt-
tomoottorilla toimivaksi hydraulikäyttöiseksi. Periaate on sama kuin 
jo Koneviestissä aikaisemmin esitellyssä levittimessä, ruuvi nostaa 
lannoitteen säiliöstä annostelijaan ja ylimääräinen lannoite valuu ta-
kaisin säiliöön. Levitinlautanen pyörii hydraulimoottorilla, samoin 
nostoruuvi. Uudella vaunulla saadaan nyt, laitteen kehittäjän Seppo  
Riihimäen mukaan, riittävä levitysleveys ja levitysmäärä kerta-ajolla. 
(SN)

ã

Yamahan osastolla oli esillä Warnin taakse asennettava vinssi. Uuteen 
450 malliin oli vinssi asennettu molempiin päihin, vinssien valintakytkin 
oli asennettu ohjaustangon alle ja ohjaustangossa oli käyttökytkin. Kau-
ko-ohjain oli myös näppärästi omassa telineessään ohjaustangossa. Ta-
kavinssin etuna on sen sijainti, useinhan mönkijän jäädessä kiinni olisi 
järkevintä pyrkiä takaisin tulosuuntaan, etuvinssillä se on hankalaa. (SN)

ã Motofun Oy on kehittänyt mönkijän hydraulitoimisen nostolait-
teen, joka saa käyttövoimansa sähkömoottorin pyörittämästä hyd-
raulikoneikosta. Nostimen kaksitoiminen käyttöventtiili on asennettu 
koneikkoon. Nostovarsissa  on vastaava pikakiinnityskolmio kuin mo-
nissa traktorityökoneissa. Lanan nosto sujuu vinssilläkin, mutta kak-
sitoimisella nostolaitteella lanaa voidaan myös painaa alaspäin, jol-
loin irrotusteho kasvaa. Pikakiinnitteinen nostolaite kiinnitetään mön-
kijään runkoon tuppisovittein (UO) .

ã Hondan mönkijöihin saa tehdasvalmisteisen kolmipistenostolai-
teen, joka on helppo asentaa vaikka jälkeenpäin. Nosto hoituu sähkö-
moottorin pyörittämällä ruuvinostimella. Nostolaitteeseen on saata-
vissa monipuolinen työkonevalikoima (UO)

ã

ã

Ehdottomasti kiinnostavin lisälaite oli Vahva-Jussin ja Nisulan 
konepajan yhteistyössä syntynyt energiapuukoura. Kouraa on kehi-
telty kaikessa hiljaisuudessa ja näyttelyyn oli saatu ensimmäiset neljä 
tuotantoversiota. Koura muistuttaa äkkiä katsottuna Nisulan 150 
kouraa, mutta lähemmässä tarkastelussa huomaa, että toiminnassa 
on huomattavia eroja. Tiltti on täysin mekaaninen, oikean puolen leu-
an akselilla on tappi, joka kääntyy leuan mukana, tiltin käyttölaitteen 
toinen osa on laakeroitu samalle akselilla ja siinä pitkä lovi, joka sallii 
kouran tehdä laajan liikkeen kiinni ja auki. Avautumisvaiheen lopussa 
tappi ottaa kiinni loveuksen reunaan ja kääntää välitangon avulla 
kouran leikkuuasentoon. Koura pysyy leikkuuasennossa kuulaluki-
tuksen avulla, puuta katkaistaessa lukitus aukeaa puun painon vaiku-
tuksesta ja päästää kouran kääntymään. Tiltin välitanko on lukittu 
paikoilleen yksinkertaisesti rengassokalla, joka irrottamalla kouralla 
pystyy kuormaa. Haluttaessa  käyttää kouraa kunnolla kuormaukses-
sa on terä luonnollisesti irrotettava. Mönkijäluokan kuormaimissa 
kaikki paino on liikaa, uutuuskourassa se on onnistuttu minimoi-
maan, painoa on  52 kg. Kokeilemme uutuutta käytännössä lähitule-
vaisuudessa. (SN)

ã ATV Expertin juontovaunu on tehty suurten pölkkyjen kuljetukseen. 
Kaksiosaisella laitteella kulkevat isot pölkyt pienelläkin mönkijällä. 
(SN)


