
NRO 8     7. 6. 201254 MAARAKENNUS NRO 8     7. 6. 2012

Kaivukone 
huutokaupasta

Tuurin konehuutokauppa 28.–29.04.2012

Huutokaupan hintoja
Daewoo SL250Lc-V, 
2001 

21 000 e

Kobelco SK 210 LC IV, 
1997 

13 500 e

JCB JS160LC, 1998 13 700 e

Lännen T18 Tela-alustai-
nen kaivinkone 

3 000 e

Daewoo 130 LC-V, 2003 17 500 e

Daewoo DH 130-2, 1990 8 000 e

Hitachi FH 120, 1990 11 500 e 

Fiat allis FE12, 1984 4 000 e

Koneviesti selvitti, 
minkälaisen telakaivu-
koneen saa, kun pistää 
20 000 euroa takatas-
kuun ja lähtee huuto-
kaupoille.

   Arto Turpeinen

30 000 eurossa.  Vuosimallin 2003 
Daewoo 130 LC-V myytiin huuto-
kaupassa 17 500 eurolla. Samanlai-
nen kone oli myyty keväällä Netti-
kone-sivuston kautta 31 500 eurolla. 

Kannattaako?
Konehuutokauppa on oiva paikka 
harrastekonetta etsivälle tai omia 
hommia kaivelevalle. Koneiden 
hinnat olivat ainakin tänä kevää-
nä erittäin alhaiset ja kalustoa oli 
monenkokoista. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, 
ettei koneille juuri takuuta anne-
ta ja vähintään pienimuotoiseen 
remonttiin voi varautua.  Etenkin 
telaremonttiin uppoaa nopeas-

ajeluun. Koneiden tuntimittarilu-
kemat vaihtelivat 4 800 ja 28 000 
välillä, mutta todelliset ajotunnit 
jäävät arvailujen varaan. 

Myyjien täytyy nostaa hattua 
rehellisyydestä, sillä muutamaan 
koneeseen oli ystävällisesti jätetty 
käyttöä helpottava lappu esimer-
kiksi sammutinkatkaisijan ja kau-
han kallistuksen napin toimimat-
tomuudesta. Myös päävirta oh-
jeistettiin sammuttamaan. 

Koneet olivat tulleet suoraan 
työmailta, sillä useammassa ko-
neessa oli vielä kaupan-
tekijäisiksi havun-
neulasia moottori-
tilassa ja telojen 
väliin pak-
kautunut-
ta maata. 

Tuurin konehuutokauppa järjes-
tettiin perinteiseen tyyliin. Huu-
dettavia kohteita oli yli tuhat ja vä-
keä paikalle oli kertynyt runsaasti. 

Kaupattavana oli tänä vuonna 
yhteensä 14 kaivukonetta, joista 
kahdeksan oli isompia tela-alus-
taisia, viisi minikaivukoneita ja 
yksi pyöräalustainen. 

Kuntotarkastus
Yhteistä kaikille isommille tela-
alustaisille koneille oli telaston 
heikko kunto ja kolhiintunut ul-
koasu. Useammassakin koneessa 
olivat vetorattaat lopussa tai pe-
rusketju venynyt ja äärimmilleen 
kiristetty. Koneiden kunnon tar-
kastelu jäi kuitenkin silmämää-
räiseksi, sillä ahtaassa pihassa ei 
ollut mahdollisuutta enempään 

Tämä on virkistävä poikkeus kai-
vukoneiden myynnissä, sillä usein 
tehokkaalla pesulla ja pikamaa-
lauksella saadaan kehnokin kone 
meikattua kuntoaan paremmaksi. 

Hintataso
Isojen tela-alustaisten kaivukonei-
den hintataso jäi yllättävänkin al-
haiseksi. Esimerkiksi vuoden 1997 
Kobelco SK 210 LC IV oli ennen 
huutokauppaa myynnissä hintaan 
20 900 euroa, mutta Tuurissa sa-
man koneen lopulliseksi hinnaksi 
muodostui 13 500 euroa.

Yli 20 000 euron hintaan myytiin 
ainoastaan Daewoo SL250Lc-4. Tä-

mänkin koneen ve-
roton mark-
kinahinta 
pyörii yli         m 

ti tuhatlappusia. Tarkalla ajolla ja 
tasaisella maalla tosin heikkotelai-
sellakin pärjää. 

ã Käyttöohjekirjoja ei koneissa näkynyt, mutta onneksi käyttöä hel-
pottavia ohjeita löytyi. Myös päävirran sulkemisesta muistutettiin. 
Asiallisia neuvoja kaikille vanhemman koneen omistajille.  

ã Koneita ei oltu turhaan vahattu ja kiilloteltu. Niissä oli työn maku, 
kuten asiaan kuuluukin.

ã Useammassakin koneessa olivat vetorattaat piikillä ja telaholkit 
väljinä. Kuluneillakin vetorattailla ajelee, mutta itsekseen liikkuvat te-
latapit ovat todellinen kiusa. Ajaessa suoraksi perään oikeneva tela 
voi ajaa miehen hulluuteen. 

Antti on kuivuriuunien YKKÖNEN. 
Vaihda uuni NYT ja säästät HETI!

Markku Rämö 
puh. 044 7744 748 

Ilkka Oivanen
puh. 044 7744 715

Vesa Kaipainen 
puh. 044 7744 760

Jouni Finnilä 
puh. 050 4367 544

Antin biokuivuriuunilla kuivaat erittäin edullisesti. 
Kustannukset (hake+sähkö) jopa 3 euroa per kuivattu 
rehuviljatonni. Tähän ei muut pysty! Säästät hakkeel-
la tai palaturpeella 80%, jopa 90% energian hinnasta 
öljyyn verrattuna. 

300 kW
400 kW
500 kW

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI
Puh. 02 774 4700

www.antti-teollisuus.fi

Kuivaa jopa 100 asteella hakkeella tai öljyllä ja kui-
vaat taloudellisesti. Agrosec Vulcan öljyuunimallis-
tosta löytyy valinnanvaraa. Hipress tai Vacboost 
mallit. 300 kW, 400 kW, 500 kW, 700 kW, 1000 kW.

Tutustu 
uusittuihin 
nettisivuihimme!

Agrosec biocont -konttiuuni
ensiesittelyssä Okrassa!

koneviesti_140x300_3.indd   1 5/26/12   7:46 AM


