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MaskinExpo-messut ovat kasva-
neet vuosi vuodelta, ja tänä vuon-
na rikottiin taas monta ennätystä. 
Näytteilleasettajia oli 578 ja pai-
kalle odotettiin yli 30 000:ta kävi-
jää. Vaikka koneille oli varattu 30 
ha, se ei enää jatkossa riitä. Mes-
sujärjestäjä ilmoittikin siirtävänsä 
ensi vuonna tapahtuman toiseen 
paikkaan, jossa puitteet ovat pa-
remmat ja tilaakin on 65 ha. 

Kiinalaiset rynnivät  
myös Ruotsissa 
Kiinalaisten konevalmistajien 
tuotteet olivat näyttävästi esil-
lä MaskinExpossa. Yksi merkittä-

vimmistä on Abelco, jonka nimen 
alla myydään uudelleen brändät-
tyjä, kiinalaisten konevalmistajien 
tuotteita. Taustalta paljastuu Suo-
messakin tutut Yuchai ja Cheng-
gong sekä Jiangsu. Yuchai val-
mistaa kaivukoneet, Chenggong 
pyöräkuormaajat yli viiden ton-
nin luokkaan ja Jiangsu pienim-
mät kuormaajat. Lisäksi yrityksen 
tuotevalikoimaan kuuluvat kau-
hat, pikakiinnikkeet ja pyörittäjät, 
jotka valmistetaan niin ikään Kii-
nassa.

Suuria ja pieniä koneita
Suomalaisen messuvieraan silmin 

konetarjonta oli huomattavan 
monipuolista. Järeiden koneiden 
lisäksi messuilta löytyi runsaasti 
pienemmän mittakaavan koneita. 
Samalla oli mahdollisuus tutus-
tua maarakennuksen, tienraken-
nuksen, yhdyskuntatekniikan ko-
neisiin. Lisäksi paikalla oli runsain 
määrin esimerkiksi henkilöauto-
luokan raskaampia perävaunuja 
ja lavetteja.  

Eräs selvä ero kotimaan messui-
hin oli myös se, että hintatiedot oli 
selvästi merkitty koneisiin, tai ai-
nakin esittelijältä sai melko tarkan 
hintatiedon ilman tivaamista. n

Pohjoismaiden suurin 
maarakennusnäyttely

MaskinExpo 2011

Tukholman lähellä, Barkarbyn lentokentällä, järjestettiin pohjoismaiden 
suurin maanrakennuskoneiden katselmus, jossa oli monipuolisesti esillä 
sekä raskasta että kevyempää kalustoa. Lisää MaskinExpon konetarjontaa 
on luvassa Koneviestin numerossa 9.

n   Jyrki Karkinen, Timo Rintakoski

Abelco ZL95 on 2,5 tonnin 
työpainoinen pienkuormaaja, jo-
ta markkinoidaan Ruotsissa mm. 
maatalouteen traktorin pienem-
pänä vaihtoehtona ympärivuoti-
seen käyttöön. Konepeiton alla 
hyrisee Kubotan 26,5 kW:n neli-
sylinterinen diesel. Hydrauliikan 
enimmäistuoton luvataan olevan 
45 litraa minuutissa ja ajonope-
utta löytyvän 18 km/h verran. Al-
kaen hinta on 259 900 kruunua.

Abelco lanseerasi uuden, 12,5 
tonnin työpainoisen ZL380-pyö-
räkuormaajan. Moottorina on 
160 hv:n Cummins. lmastoitu 
ohjaamo kuuluu vakiovarustuk-
seen. Hinta Chenggongin val-
mistamalle uutukaiselle on alka-
en 699 900 kruunua.

TERVETULOA AUTOMAATION AIKAKAUDELLE

Noin neljän vuoden tuotekehitys. Lähes miljoona euroa. 
Perinteisen klapikoneen toimintaperiaate täysin uudessa valossa. 
SAMI Autochopper on tuplasti perinteisiä klapikoneita nopeampi, 
mikroprosessori ohjattu, ergonominen ja lähes täysin automaattinen. 
Ohjurit, haitat ja stopparit joutavat museoon, klapituotanto siirtyi 
juuri 2000-luvulle.

VALMISTUS JA MYYNTI
Reikälevy Oy
www.reikalevy.fi www.samituotteet.fi 

UUDEN SUKUPOLVEN AUTOMAATTIPILKKOJA

 AUTOMAATTINEN

 HELPPOKÄYTTÖINEN

TOIMINTAVARMA

TURVALLINEN JA ERGONOMINEN

NOPEA

PALKITTU 
INNOVATIIVISESTA TYÖSTÄ
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IHI on suuri japanilainen moniosaaja, ja yksi yhtiön monista tuo-
teryhmistä on maarakennuskoneet. Tela-alustaisia kaivukoneita on 
tarjolla kymmentä erilaista kokoluokkiin 0,9–8,2 tonnia. Suuremmat 
koneet valmistetaan Japanissa ja pienemmät yhtiön Italian-tehtailla. 
Osa tuotteista myydään Ihimer-nimen alla. Moottorit tuleva Yanmaril-
ta ja hydrauliikka Kawasakilta. Koneet ovat hiljaisia, eikä esimerkiksi 
hydrauliikka pidä kovin kovaa suhinaa. Suomeen merkki ei ole vielä 
ennättänyt muuten kuin käytettyjen markkinoille.

Ruotsissa myös kurottajamarkkinoilla on laajempi tarjon-
ta kuin Suomessa. Perinteikkäiden konemerkkien, ku-
ten Deutz-Fahrin ja New Hollandin, kurottajaversiot eivät 
ole rantautuneet Suomeen käytännössä kuin käytettyjen 
markkinoille.

Kurottajia joka lähtöön

Same Deutz-Fahr Group ja JLG Industries solmivat 1.10.2010 
kymmenvuotisen sopimuksen kurottajien valmistamisesta 
Deutz-Fahrille. Maskinexpossa esillä ollut Deutz-Fahr Agrovec-
tor 35.7 -kurottaja on belgialaisen JLG:n valmistama. Voiman 
antaa 73,5-kilowattinen Deutz TCD 2012, -dieselmoottori. Kuor-
man tuntevan hydrauliikan tuotto on 102 litraa minuutissa. Voi-
mansiirto on hydrostaattinen, nopeusalueita kaksi. Nostokapa-
siteettia löytyy 3 500 kiloa ja suurin ulottuvuus 3,9 metriä, suu-
rimman nostokorkeuden ollessa 6,9 metriä.

Liugong oli vahvasti esillä MaskinExpossa isot pyöräkuormaajat 
kärjessä. Uusia malleja on luvassa ainakin pienempään päähän, sillä 
elokuus- sa Suomeen rantautuu uusi, kuuden tonnin koko-
luokan CLG 816H.

Sherpa on hollantilainen merkki, jon-
ka tuotevalikoimista löytyy kolme eri mi-
nikuormainta kokoluokassa 570–1400 kg. 
Moottorina käytetään Hondan bensiini- 
ja Kubotan dieselkoneita. Kuvan Sherpa 
100:n nostokyky on 300 kiloa ja -korkeus 

2 m. Kompaktien mittojensa ansiosta 
(pituus, leveys, korkeus 2000 x 1120 

x 1250) kuormain mahtuu pienillekin 
työmaille ja koneen voi kuljettaa 

tavallisella peräkärryllä tai jopa 
pakettiauton tavaratilassa.

Ruotsissa varsin yleinen ratkaisu kuljettaa tarvikkeita ja maa-ai-
nesta on kytkeä perävaunu esimerkiksi pyöräalustaisen kaivukoneen 
perään. Yksi tällainen ratkaisu esiteltiin Hydreman osastolla, jossa 
pyöräalustaisen 14 tonnin M1400C Series 2 -kaivukoneen perään oli 
kytketty Waldungin taittuvalla puomilla varustettu perävaunu.

Käydessämme Ruotsissa Maskin-
Expo-näyttelyssä, tuli bussimatkal-
la lentokentältä näyttelyalueelle vas-
taan pyöräalustainen kaivukone, jo-
hon oli kytketty maanajoon tarkoi-
tettu perävaunu. Myös itse messuil-
la oli esillä pyöräalustaisia kaivuko-
neita, joihin oli kytketty perävaunu. 
Selvitimme myöhemmin, saako sa-
malla tavoin toimia Suomessa.

Ensinnäkin, pyöräalustainen kai-
vukone on luokiteltu moottorityö-
koneeksi, koska se voidaan tulki-
ta olevan omalla käyttövoimallaan 
liikkuva ajoneuvo, joka on suun-
niteltu ja rakennettu työkoneeksi 
ja joka ei rakenteensa takia sovellu 
matkustajien eikä tavaroiden kuljet-
tamiseen. Näin ollen asetus ajoneu-

vojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257, 
pykälä 36 hinattavan ajoneuvon kyt-
keminen moottorityökoneeseen ja 
maastoajoneuvoon antaa suhteelli-
sen selkeän vastauksen:

”Moottorityökoneeseen saa kyt-
keä sen poltto- ja voiteluaineiden 
sekä työhön liittyvien varusteiden ja 
tarvikkeiden kuljetukseen käytettä-
vän hinattavan ajoneuvon, matkai-
luperävaunun tai vastaavan hinat-
tavan laitteen. Hinattavan ajoneu-
von kytkentämassa saa olla enin-
tään moottorityökoneen omamas-
san suuruinen.”

Esimerkiksi maanajoon yleisellä 
tiellä laki ei suoraan anna mahdol-
lisuutta. (TR) 

Perävaunun hinaaminen  
pyöräalustaisella  
kaivukoneella
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ENNAKKOTILAAJAN ETU!
6765 euroa         (5500 euroa, alv 0%)

Järeä 818 kg OPTIMAL 2450 poikkiruuvilinko 
– toimii lumella kuin lumella! 
Tilaus 17.6.-11 mennessä 
– toimitus lokakuussa.

LÄNSIKARHU OY
LAHTI Puh.03 733 4536 l 040 508 1171

RANKEMPAANKIN 
RAIVAUKSEEN
Optimal M160 
ketjumurskain 
– myös sivusiirrolla kuten kuvassa

Rollpac paalipihdit 
990 euroa, sis. alv (3 kpl)

BP275 kesantoleikkuri
3567 euroa, sis. alv

LUJAT LUMITYÖLAITTEET 
LÄNSIKARHULTA!

www.lansikarhu.com

www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313 fax: 06–4331 049

Katso lisätiedot nettisivultamme.

Metallivannesaha Nova 280GV supertarjouksemme 
Vertaa ominaisuuksia ja hintaa mihin tahansa tämän kokoluokan koneeseen Suomen 
markkinoilla. Vankka valurautainen rakenne. Kääntyvä terä, joten kulmien  
sahaaminen on helppoa. Iso sahauskapasiteetti: Pyöreää 90 asteella: 220 mm, lat-
taa: 250x155 mm, pyöreää 45 asteella: 160 mm, lattaa 45 asteella: 160x110 mm. 
Moottori 1,1 kW/380 V. Teränopeus 40/80 m/min. Terä 2450x0,9x27 mm. 
Kulmasäätö 60 astetta. Jäähdytys: Koneellinen. Hydraulinen terän lasku. Autom. 
pysäytys terälle. Paino 254 kg. Vain 2490 e. Uusinta tekniikkaa. 
Nyt supertarjouksemme 1990 e sis. alv:n.

Plasmaleikkuri Nova L-100i 
Uusi 2011 IGBT-tekniikalla toteutettu malli. Entistäkin tehokkaampi! Nyt 
varustettu pyörillä. Helppo liikutella. Uusi erä saapunut! Soveltuu kaiken 
tyyppisien metallien leikkaukseen. Tämä malli leikkaa (vähintään) 30 
mm:n materiaalia. Leikkaa jopa maalattua tai epäpuhdastakin materiaalia. 
Luotettava ja nopea sytytys. Laitteessa hyvät ja varmat suojaukset ylikuume-
nemiselle ja ylijännitteille jne. 3 vaihe 380 V:n malli. Ulostulovirta 50–100 
A. Sisäänottovirta 26,5 A, kuormittamaton jännite 270 V. Hyötysuhde 
60 %. Tarvittava ilmanpaine 0,6 Mpa (6 bar). Tuuletinjäähdytys. Kaapelin pituus leikkuupäälle 4500 
mm, maakaapeli 3000 mm. Koko 560x290x430, paino 36,5 kg. 
Suomen kovin plasmatarjous suoratuontihintaan. Hinta vain 1595 e sis. alv:n.
Myös PL-50 plasma, 15 mm:n leikkaus,  hinta 465 e sis. alv:n.

Nova TS-12 Heavy Duty Sirkkeli
Ammattilaisen sirkkeli. Markkinoiden ykkönen!
Moottori 2,8 kW/380 V/4000 rpm.
Sahauskapasiteetti 100 mm. 
Pöydän koko 1480x600 mm. Jatkopöytä 600x600mm. 
Liukupöytä 500x400 mm. Paino 260 kg. 
Laadukas rakenne. Tarkat säädöt. Uusinta tekniikkaa. 
Käytössä yli 90:ssä maassa! 
Hinta: 2 290 e sis. alv:n.

Vannesaha Nova BS-350 
Huippulaatuinen vannesaha vaativalle käyttäjälle. Valetulla pöydällä. Jalusta 
vakiovarusteena mukana. Tukeva ja laadukas vaste ja tarkka mitta-asteikko. 
Moottori 1000 W / 230 V.
Maksimi sahaus 200 mm.
Kitasyvyys 335 mm.
Teränopeus 840 m/min ja 420 m/min.
Paino 85 kg. 
Hinta: 575 e sis. alv:n.
Huom. Varastosta myös isot mallit, BS-400 ja BS-600. 
Katso nettisivultamme lisää.

Metallisorvi Nova 25L 
Yli 600 kpl myyty myyntimenestysmalli. Edullinen hinta, tarkka, 
luotettava ja laadukas!
Kärkiväli  700 mm. Maks. halk. kappaleelle  250 mm.
Karan läpivienti 27 mm. Paino 161 kg. 
Moottori 750 W / 230 V / tai 380 V  - 115 - 1620 rpm
Hinta: 1350 e sis. alv:n. 
Taustalevy ja öljypohja mukana. Jalusta on lisävaruste: hinta 220 e.

Nova 1440W – Kärkisorvi 
Sama kuin JET-sorvi USA:ssa. Uutuus Suomessa. Heti va-
rastosta. Digi näyttö, jäähdydtsjärjestelmäö, halogen valo, 
laakerituet, jalkajarru jne. Huippuvarusteltu malli, erittäin 
korkealaatuinen tarkkuus. 
Kärkiväli 1000 mm. Maks. halk. kappaleelle 356 mm.
Karan läpivienti 40 mm. 
Moottori 2,4 kW / 380 V / 40 - 1800 rpm. Paino 945 kg. 

Vain 6490 e sis. alv:n.
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Wacker Neuson-mallisto uudistuu kautta linjan. Uusi 2-sarja esiteltiin laajasti MaskinExpossa. Tarjolla on mm. uusia tela- ja pyöräalustai-
sia kaivukoneita. Kuvan 6003 on noin kuuden tonnin kone, jossa on käytössä aiemmistakin malleista tuttu puomin tyvitaitto, mikä mahdollis-
taa työskentelyn ahtaissakin paikoissa ”samoilla jalansijoilla”. Ohjaamo kallistuu vasemmalle puolelle, joten huoltokohteet ovat helposti käsil-
lä.  Konepeiton alla on aiemmasta mallisarjasta tuttu 3,3-litrainen ja 51,1-kilowattinen Yanmar 4TNV98 -moottori. Hydrauliikasta huolehtii kaksi 
muuttuvatilavuuksista pumppua, joiden tehot ovat 2 x 59,6 + 44,7 l/min. Pyöräalustaisia 2-sarjan uutuuksia on jo päästy kokeilemaan Suomes-
sa. Tarjolla on mm. kokoluokkansa suurimmalla ajonopeudella (40km/h) varustettu 9503-malli.

Kubotan M9540 on varustettu tehokkaammalla 3,769 litran E-CDIS -suora-
ruiskutusdieselillä, josta irtoaa 70,8 kW tehoa. Täysin synkronoidusta vaihteis-
tosta löytyy pykäliä 12 eteen ja 12 taakse. Vakiovarustukseen kuuluu ilmastoitu 
turvaohjaamo.

Bobcatin työlaitevalikoima on laaja. T650-telakuormaaja on varustettu Grader 
108 -tiehöylävarustuksella. Emäterä on 213 cm leveä ja säätyy kuuteen suuntaan 
ohjausvivuissa olevilla katkaisijoilla. Laseryksiköiden tolpat kuuluvat vakiovarus-
tukseen.
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72 kanavaa! Ohjelma- 
esittelyjä! haastatteluja!juOni- 

paljastuksia! uutisia!elOkuvia!

Aller Media Oy
Tunnus: 5000049
Info: A3
00003 Vastauslähetys

KATSO 
maksaa 

tilauksen 
postimaksun

Tarjous on voimassa 29.7.2011 asti. 
Tarjous koskee vain kotimaan tilauk
sia ja talouksia, joihin ei ole tilattu 
Katsolehteä viimeisen 6 kk:n aikana. 
Antamiasi yhteystietoja voidaan käyt
tää ja luovuttaa suoramarkkinointiin 
henkilötietolain mukaisesti. Halutessa
si voit kuitenkin kieltää yhteystietojesi 
käytön/luovutuksen ilmoittamalla siitä 
Aller Media Oy:n asia kaspalveluun: 
Aller Media Oy / Asiakaspalvelu, Pursi
miehenkatu 2931 A, 00150 Helsinki, 
puh. 020 1500 889.

Etunimi Sukunimi

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Lehden saaja  (täytä vain jos eri kuin tilaaja/maksaja)

  Ei kiitos, en tällä kertaa tilaa, osallistun vain arvontaan. Maksan tällöin postimaksun itse.

tilaus- ja arvontakortti • tilaus- ja arvontakortti

Arvonnan säännöt: Aller Media Oy (AM) järjestää arvonnan, jonka voittona on 35.000,00 €.  
Arvonta suoritetaan 16.12.2011 ja siihen osallistuvat kaikki 9.12.2011 mennessä vas
tanneet. Osallistuminen ei edellytä tilaamista. Kaikki arvontahetkellä voimassa olevat AM:n 
kestotilaukset ovat automaattisesti mukana arvonnassa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta 
henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista AM:n lehdissä tai internetsivuilla. Arpa
jaisveron maksaa AM. AM:n henkilökunta perheineen ei voi osallistua arvontaan.

KYLLÄ KIITOS!  
Tilaan 2 kk:n Katso-lehdet (8 nroa) 
tutustumishintaan 9,90 € eli  
vain 1,24 €/viikko!

Saan kaupan päälle langattomat  
kuulokkeet (arvo 39,90 €).

Osallistun myös arvontaan,  
jossa voin voittaa 35.000,00 €  
puhtaana käteen.

Tilaukseni jatkuu aina edullisena kestotilauksena kulloinkin voimassa olevaan hintaan. 
Kestotilaus on jatkuva ellei sitä erikseen irtisanota.

Lehden tilaaja/maksaja
Etunimi Sukunimi

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Alle 18vuotiaalta huoltajan allekirjoitus

Haluan saada uutisia, tarjouksia ja tietoa Allerilta ja sen valitsemilta yhteistyökumppaneilta sähköpostitse osoitteeseen:

 Kyllä kiitos! Haluan saada uutisia, tarjouksia ja tietoa tapahtumista Allerilta ja sen valitsemilta yhteistyökumppaneilta tekstiviestinä.

Puhelinnumero

150/200318

Syntymävuosi

Kaupanpäällinen toimitetaan lehden maksajalle.

katsO - tv lehtien ykkönen!
Tilaa Katso, saat Suomen laajimman tv-lehden kotiin kannettuna!

Tilaa kätevästi netissä:
www.katso.fi/tilaukset

tai puhelimitse 0203 55955 (24 h/vrk)
Tilaustunnus 200318

2 kk:n lehdet 
(8 nroa) vain

9,90 €
+ langattomat 
kuulokkeet!

TOImI HETI!

Lahjaksi 
Sinulle  

langattomat 
kuulokkeet!

Arvo 
39,90 €

Kaupan 
pÄÄLLE!
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