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Suurimmat konevalmistajat oli-
vat esitelleet uutuutensa jo aiem-
min keväällä, mutta erilaisia lisä-
varusteita lanseerattiin Maskin-
Expossa runsaasti. Ruotsin lain-
säädäntö antaa esimerkiksi perä-
kärryvalmistajille enemmän liik-
kumavaraa. 

 Ruotsalaisille näytteilleaset-
tajille MaskinExpo vaikutti ole-
van erityisesti myyntitapahtuma. 
Myyjät esittelivät tuotteitaan erit-
täin aktiivisesti ja pyrkivät teke-
mään tarjouksia kaikille kiinnos-
tuneille. Suomalaiset voisivat ot-
taa tästä mallia, sillä kolmen päi-

Pohjoismaiden suurin  maarakennusnäyttely 
MaskinExpo järjestettiin 24.–26.5. uudella 
 näyttelyalueella 10 minuutin ajomatkan päässä  
Arlandan lentokentältä. Entiselle golfkentälle  
kotiutunut tapahtuma esitteli yleisölle pari 
 kuumaa uutuutta ja runsaan kattauksen erilaisia  
konealan tuotteita. 

   Arto Turpeinen, Uolevi Oristo

Pohjolan 
konemiehet koolla

MaskinExpo 2012 
 
•  100 ha näyttelyäaluetta
•  24 ha parkkipaikkoja
•  545 näytteilleasettajaa
•  32 114 kävijää (v. 2011)

vän tapahtuman aikana ehtii teh-
dä huomattavan määrän asiakas-
kontakteja. 

MaskinExpo 2012

 Skepptuna-
Arlanda 

RUOTSI

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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ã Yhden miehen eli Johan 
Erikssonin Hyrtraktor- yritys 
vuokraa JD-maatalous-
traktoreita pääasiassa Ruotsiin, 
mutta myös muihin pohjoismai-
hin. 100-kilowattisen traktorin 
kuukausivuokra on varusteista ja 
vuokra-ajasta riippuen 3000–
4000 euron luokkaa. Vuokra 
 sisältää koneen huollot voitelu-
aineineen ja tarvikkeineen sekä 
liikennevakuutuksen. Vastuu 
 koneen teknisestä  rikkoontumi-
sesta kuuluu vuokraamolle, mut-
ta vakuuttaminen onnettomuu-
den varalta on asiakkaan vas-
tuulla. Lisätietoja: www.hyr-
traktor.se (UO)

ã Iisveteläinen Arctic Machine 
esitteli uuden auramallin lisäksi 
iRoad-järjestelmän. Tienhoidon 
tehtäviin suunniteltu uutuus 
mahdollistaa kaikkien kuorma-
auton lisälaitteiden ohjaamisen 
yhdellä ohjaussauvalla. Sauvan 
ja näytön yhteispelillä tapahtu-
vat muun muassa alaterän, hie-
koittimen ja kipin säätäminen. 
Näyttö toimii myös mahdollisten 
kameroiden kuvaruutuna. (AT)

ã Engcon esitteli täysin uuden 
rototilt-sarjan, joka on suunnitel-
tu 1,5–32-tonnisiin koneisiin. 
 Uuden rototiltteihin voidaan si-
sällyttää koneohjauksen anturit. 
Niissä on sisäänvaletut voitelu-
kanavat, jotka voidaan yhdistää 
helposti keskusvoiteluun voite-
lukeskuksen kautta. Uusi raken-
ne mahdollistaa jopa 45 asteen 
kallistuskulman. Hydraulimoot-
tori on siirtynyt vasemmalle 
 puolelle, mikä parantaa kuljetta-
jan näkyvyyttä. Uusi kevytkäyt-
töinen venttiilityyppi seuraa 
 paremmin liikkeitä ja pienentää 
polttoaineenkulutusta. (AT)

ã Radio-ohjattavalla Robo-
cutilla ruohonleikkaus onnistuu 
kaltevillakin pinnoilla. McCon-
nellin uutuuden toimintasäde on 
150 metriä. Kone selviytyy jopa 
55 asteen rinteistä. 29,4-kilo-
wattinen (40 hv) sisupussi on 
 varustettu 3-sylinterisellä Isuzu-
moottorilla. Lisävarusteiksi on 
tarjolla muun muassa lumilinko, 
jyrsin ja harjayksikkö. (AT)

Volvon ruotsalainen 
jälleenmyyjä Swecon 
 Anläggningsmaskiner 
rakensi Volvo L60G 
- pyöräkuormaimesta 
maailman nopeim-
man. Virallinen ennä-
tystulos on nyt 103 
km/h. Voimanläh-
teenä hyrrää vakiota 
puolet tehokkaampi, 
250-kilowattinen bio-
dieselmoottori. Alle 
pantiin yleensä nos-
turiautoissa käytettä-
vät  Bridgestone VHS 
525/80 R25 -renkaat, 
joihin painetta laitet-
tiin 500 kpa (5 bar). 
Myös akselistoa, 
 vastapainoa ja pako-
putkistoa  jouduttiin 
muokkaamaan. Aero-
dynamiikka oli pa-
rannettu  hitsaamalla 
kauha umpeen ja 
asentamalla sen 
päälle  ilmanohjuri. 
Kuljettajana toimi 
ruotsalaisneitokainen 
Karin Olsson. (AT)

Huhut kaivurikuormaajien kuole-
masta ovat vahvasti liioiteltuja, sillä 
MaskinExpossa nähtiin täysin uu-
sia malleja: Lännen 8800i, Lännen 
8600G Premium ja Huddig 1260C.

Valmistaja lupaa Lännen 8800i 
-mallin olevan markkinoiden talou-
dellisin. 3B-päästötason täyttävän 
koneen moottori on 4,9-litrainen ja 
4-sylinterinen. Tehoa on 118 kW 
(158 hv). Vääntömomentti on kas-
vanut lukemiin 708 Nm/1500 rpm. 
Polttoaineenkulutuksen luvataan 
vähentyneen 10 prosenttia. 

Muita uudistuksia ovat muun 
muassa uusi runko, kymmenen 
senttiä kasvanut akseliväli sekä te-
hostettu työhydrauliikka. Uudiste-
tun runkonivelen kääntökulma on 
42 astetta, mikä mahdollistaa pie-
nen kääntösäteen pidentyneestä 
akselivälistä huolimatta. Runkokei-
nunta on lähes + /- 400 mm. 

Lännen 8600G Premium on 
saanut uuden vaihdelaatikon, ajo-
hydrauliikan ja työhydrauliikan ra-
kenteet. Uudentyyppistä vaihteis-
toa voidaan hallita ajon aikana, mi-
kä tekee koneesta ketterämmän 

ja nopeamman. Muuttunut välitys 
parantaa työnopeuksien hallintaa. 
Työhydrauliikassa on uusia työalu-
eita ja suurempi pumppu. Etukuor-
maajan aisastoa on vahvistettu, 
mikä parantaa myös ulottuvuutta 
ja voimaa. 

Huddig 1260c on saanut taso 
3B-normien mukaiset Cummins-
moottorit. Tehoa löytyy 116 kW 
(115 hv). Näkyvyyttä on parannet-
tu uusitulla konepeitolla. Etuosa on 
14 cm alempana, ja ilmastoinnin 
lauhduttimen laskemisella näky-
vyys myös sivuille on parempi. Oh-
jaamo on aiempaa tilavampi muun 
muassa aiempaa pienempien pa-
neelien ansiosta. Uusien jäähdytti-
mien puhaltimien ansiosta meluta-
so on aiempaa matalampi. 

Uudistettu hydrauliikka mahdol-
listaa pienemmän polttoaineenku-
lutuksen ja vähentää lämpöhuk-
kaa. Huddig 1260C:ssä on yhdis-
tetty kuormain- ja kaivuventtiili, jol-
loin lisähydrauliikan mahdollisuu-
det ovat monipuolisemmat.

Arto Turpeinen

Lusikkahaarukat elävät   
ja voivat hyvin

ã Tanskalainen Bredal valmistaa nostolaitekiinnitteistä hiekanlevi-
tintä. Säiliön tilavuus on mallista riippuen 500–1500 litraa. Syöttö ta-
pahtuu säätämällä säiliöltä tulevan kuljetinhihnan nopeutta. Syötön 
määrä voidaan automatisoida syöttämällä ohjausyksikköön GPS:n 
antama nopeussignaali. Työleveyttä voidaan muuttaa ajon aikana 
säätämällä levityslautasten pyörimisnopeutta. Säätöalue on 2–10 
metriä. (AT/UO)

ã Kramerin pyöräkuormaimet voidaan rekisteröidä traktoreiksi myös 
Suomessa. Tämä mahdollistaa peräkärryn tai trailerin vetämisen, jol-
loin esimerkiksi minikaivuri kulkee kätevästi työmaalta toiselle. (AT)

Kiinteällä vuosimaksulla 62 € (sis.alv.) saat:
 Toimivan (24 h/vrk) verkkopalvelun 12 kuukaudeksi.
 Mahdollisuuden tarjota palveluja alueittain ja kausittain
 tarpeesi mukaan.
 Vahvan Viestilehdet Oy:n markkinointituen. Koneareena.fi 
 -palvelua markkinoidaan Maaseudun Tulevaisuudessa,
 Koneviestissä ja Suomalaisessa
 Maaseudussa sekä näiden
 verkkojulkaisuissa.
 Tietosi painettuun Urakointi- ja
 palveluhakemistoon, joka
 ilmestyy Koneviesti-lehden
 erillisenä liitteenä. Painosmäärä
 35 000 kpl.

Urakointi- ja
palveluyrittäjä!

Pysy mukana kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikalla!
www.kvurakointi.koneareena.fi 


