
19. kerran järjestetyillä Logistiik-
ka-Kuljetus-messuilla oli näytteil-
leasettajia 231 kappaletta 7 maas-
ta. Kolmen messupäivän aikana 
tapahtumaan kävi tutustumassa 

14 878 vierasta. 
Näyttelyvieraiden määrä on pu-

donnut huimasti edellisistä vuo-
sista. Vuonna 2006 kävijöitä oli 
liki 43 000 ja näytteilleasettajia 
yli 350. Silloin tosin Tampereen 
ja Jyväskylän kilpailevat messut 
puuttuivat tapahtumakartalta. Sy-
vimmän laman keskelläkin vuon-
na 2009 kävijöitä riitti vielä noin  
22 000. 

Tapahtuma jäi osaltaan hiu-
kan vaisuksi, sillä muun muassa 
kaikki merkittävimmät trukki-
valmistajat loistivat poissaolol-
laan. Onneksi esimerkiksi kuor-
ma-autopuolen tarjonta oli hyvin 
kattavaa.

Messuilla myös kilpailtiin. Sca-
nian järjestämän Young European 
Truck Driver 2012 -kilpailun Suo-
men finaalin voitti kuopiolainen 
Janne Hötti, joka lähtee edusta-
maan Suomea Euroopan finaaliin. 
Kuorma-autojen tunnistamisen 
SM-kilpailun voitti Seppo Leski-
nen Lahdesta.

Tapahtuma järjestetään seuraa-
van kerran toukokuussa 2015 Hel-
singin Messukeskuksessa. n

Helsingin Messukes-
kuksessa 9.–12.5. jär-
jestetty teollisuuden, 
kaupan ja logistii-

kan palvelutarjo-
ajien näyttelyn 
pääroolissa olivat 

kuljetus-, nosto- ja 
kuormauskalusto sekä 
informaatio- ja mobii-
liteknologia, logistisia 
palveluita unohtamatta. 
Näyttelyn teemana oli 
”Kotimaiset pyörät pyö-
rimään”.

n   Timo Rintakoski

Pyörät pyörimään
Logistiikka-Kuljetus 2012

Vantaalainen Ergorej Oy tuo maahan kiinalaisvalmisteisia Attack-
trukkeja ja -pienkuormaajia. Trukit on aiemmin tunnettu Baoli-nimellä. 
Suomeen ensimmäisenä on ennättänyt K-sarjan 2,5-tonnin kokoluo-
kan D25-vastapainotrukki. Trukkivalikoima kattaa niin sähkö-, kaasu- 
kuin dieselmallit aina 10 tonniin saakka. 

Attack-pienkuormaajia on tarjolla kahta mallia: 1,5 tonnin HW 1130 
ja kuvan 2,2 tonnin HW 1230 K36. Koneet on valmistettu Kiinassa. 
Moottoreina käytetään Kubotan E2B- tai E3B-sarjojen 18,5–33 kW  
3- tai 4-sylinterisiä dieseleitä. Hydrostaattinen voimansiirto on italia-
laisen Bondioli & Pavesin. 

ã Volvo on toimittanut Suomen ensimmäisen hybridikuorma-auton 
Lassila & Tikanojalle. Auto on varustettu täyssähköisellä jätepak-
kaajalla.  Volvo FE on rinnakkaishybridi, eli diesel- ja sähkömootto-
rin energiaa voidaan hyödyntää yhdessä tai erikseen. Pysähdyksis-
sä lähdettäessä toimii sähkömoottori (120 kW), joka tuottaa heti suu-
ren vääntövoiman. Suuremmilla nopeuksilla dieselmoottori (7,0 l, 
340 hv/1300 Nm) käynnistyy ja moottorit toimivat rinnakkain. Kenttä-
testeissä polttoaineenkulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä on saa-
vutettu jopa yli 30 prosentin säästöjä.

ã

Fordin hyötyajoneuvot uudistuvat

Uusi Transit tulee myyntiin loppuvuodesta.

Uudistunut Ford Transit ennätti kuin ennättikin messuille, vaikka tiuk-
kaa teki. Suoraan Englannista maailmanensiesittelystä saapunut Tran-
sit on muotoilultaan lähentynyt Fordin henkilöautomallistoa. Myös sisä-
tilat ovat aiempaa henkilöautomaisemmat. 

Tarjolla on kahta akselivälivaihtoehtoa 4,97 ja 5,34 metrin kokonais-
pituuksilla. Kuormatilaa löytyy enintään 6,0 m3 ja hyötykuormaa ver-
siosta riippuen 600–1400 kg. Tavaratila on muotoiltu siten, että lyhy-
en akselivälin versioon mahtuu kolme metrin korkuiseksi lastattua eu-
rolavaa. Väliseinän luukku mahdollistaa kolme metriä pitkien tavaroi-
den kuljettamisen ajoneuvon sisällä. Tavaratilan pohja on vuorattu hel-
posti puhtaana pidettävällä, yhtenäisellä muovikaukalolla. Vakiovarus-
tukseen kuuluu nyt myös seinäosa alareunaan asennetut kahdeksan 
kuormansidontalenkkiä.

Kuljettajalle on tarjolla 30 mm enemmän tilaa syvyyssuunnassa. Ajo-
asennon löytymistä helpottaa ohjauspilarin syvyys-etäisyyssäätö.

Varustepuolelle on tuotu Fordin henkilöautoista tuttuja ratkaisuja, ku-
ten ääniohjattu yhteydenpitojärjestelmä sekä hätäaputoiminto, peruu-
tuskamera, kaistavahdin ja kuljettajan vireystason valvonta.

Kori on korkealujuuksista Baron-terästä, jota käytetään nyt ensim-
mäistä kertaa Transitissa. Alustan kiertolujuutta on lisätty 37 prosenttia. 
Näillä haetaan aiempaa parempaa suojaa onnettomuustilanteissa sekä 
parempaa käsiteltävyyttä.

Moottorina toimii päivitetty versio Fordin 2,2-litraisesta Duratorq TD-
Ci -dieselmoottorista, jota on tarjolla 100-, 125- ja 155-hevosvoimai-
sena. Vääntöarvot ovat nousseet 20–30 Nm. Euro 5 -moottoreissa 
on vakiona Auto-Start-Stop-toiminto. Kaikissa versiossa on vakiona 
kuusinopeuksinen manuaalivaihteisto. Automaattia ei ole toistaiseksi 
saatavana. 

Mallisto käsittää myös 1+7- ja 1+8-paikkaiset versiot. Uuden Tran-
sitin myynti alkaa loppuvuodesta, jolloin myös hinnat julkaistaan. Asia-
kastoimitukset alkavat käytännössä tammikuussa 2013.

Fordin toinen merkittävä uutuus oli Ranger. Tarjolla on kol-
me koriversiota: Regular, Double ja Super Cab. Moottorivaihto-
ehtoja on kaksi: 2,2 (125/150 hv) ja 3,2 litraa (200 hv). Vaihteis-
tona on 6-nopeuksinen manuaali tai malliston huippuversion, 
Wildtrackin, yhteyteen valittava kuusinopeuksinen automaatti. 
Rangerin jarrullinen perävaunumassa on kasvanut 3350 kiloon. 
Kahluusyvyys täydellä kuormalla on jopa 800 milliä.

ã
Keslift Oy tuo maahan trukkeihin, 

työkoneisiin, kaivosautoihin ja teolli-
suusmoottoreihin tarkoitettuja pas-
siivisia ja aktiivisia Mann+Hummel-
diesel-partikkelisuodatinjärjestelmiä. 
Komponentit ovat metallirakenteisia, 
joten suodatin kestää hyvin tärinää ja 

iskuja. Järjestelmä puhdistaa itsen-
sä ajon aikana automaattises-

ti. Suodatin voidaan isomman 
huollon yhteydessä pestä 

painepesurilla.
”Mann+Hummel-suo-

dattimet sopivat 
kaikkiin markki-

noilla oleviin 
trukkeihin, 

ja tämä so-
veltuu mai-
niosti myös 
kaivos- ja 
tunneliko-
neisiin. Jär-

jestelmän 
asennusai-

ka on kahdesta 
päivästä alaspäin”, 

Keslift Oy:n tekninen joh-
taja Kari Autio kertoo.

ã ã

ã

Helsinki

Auto, tekniikka ja kuljetus -lehti valitsi Sisu Polarin Vuoden kuor-
ma-autoksi. Raadin mukaan vahvuuksia ovat huonoille teille sopivat 
vahvat akselistot ja runko. Moottorina on Mersun 550-hevosvoimai-
nen OM 502 V8. PowerShift-vaihteistossa on automatisoitu vaihteen-
siirtojärjestelmä.
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