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Tampereella metsä
koneväen  perinteiseksi 
syystapahtumaksi on 
muodostunut John 
Deeren konehuuto
kauppa. Merkkiin kat
somatta yrittäjät saa
puvat katsomaan mi
tä löytöjä rivistöstä voi 
tehdä, ja valmistajalle se 
on kaikenlaisten tuot
teiden markkinapaikka. 

   Tommi Hakala

Mahdollisuus löytöihin
Konehuutokauppa Tampereella

ã

Tämän vuoden huutokaupan konerivistö oli varsin harvesteri
painotteinen. Useampi kuormatraktori olisi sopinut vielä mukaan ja 
käynyt kaupaksikin.

Tänä vuonna huutokaupassa nä-
kyi ilmeisesti rauhoittuneen ko-
nekaupan tuulahdus – uusien ko-
neiden kaupan ollessa rauhallista, 
ei vaihtokoneitakaan saavu rivei-
hin. 11 konetta oli kaupan kohtee-
na, merkkivalikoima käsitti Dee-

ã Meklarina toiminut John Deere Forestryn LänsiSuomen piiripääl
likkö Antti Harala ja kirjurintehtävät hoitanut vaihtokonepäällikkö Erik 
Olli totesivat 810C:n vaihtavan kotipihaa 34 500 eurolla. 2002malli
sen yksilön varustuksena olivat telat, ketjut ja kuormainvaaka.

Lähtöhintoja ja toteutuneita kauppoja
Merkki ja malli Lähtöhinta Myyntihinta

Timberjack 810C 20 000 34 500

Timberjack 770D 50 000 50 000

John Deere 1070D/754 50 000 ei tarjouksia

Timberjack 1070D/754 40 000 40 000

Timberjack 1270B/745 15 000 30 300

Timberjack 1270D/745 25 000 52 300

Valmet 901.3/350 35 000 37 000

Valmet 911.1/960 50 000 ei tarjouksia

Ponsse Beawer/H53 30 000 40 300

Valmet 862TD 10 000 15 000

Junkkari 10+/866 10 000 14 000

Hinnat euroa, alv 0 %

ren omien koneiden lisäksi kaksi 
Valmettia ja yhden Ponssen, lisäk-
si kaupan oli lähes käyttämätön 
metsäperävaunu ja erilaisia tar-
vikkeita.

Paikalla olivat myös erilaisten 
tarvikevalmistajien edustajia, ket-
ju- ja telakaupan hieronnan mer-
keissä.

Kuormatraktorit kysyttyjä
Huutokaupan aloituksessa oli tar-
jolla yksi kysytyimmistä käyte-
tyistä koneista, John Deere 810D. 
Siistin harvennuskuormatrak-
toreiden klassikon lähtöhinta oli 
20 000 euroa, napakan suunpiek-
sennän jälkeen kone sai uuden ko-
din 34 500 eurolla. Useampikin 
kyseinen konemalli olisi mennyt 
varmasti kaupaksi. Toinen myyn-
nissä ollut kuormatraktori oli Val-
met 862TD, 10 000 euron lähtö-
hinnalla – ryhdikkään peruskuor-
matraktorin hinta nousi 15 000 
euroon.

Harvesterit hankalampia
Hakkuukoneissa valittavana oli 

useampi Timberjack/John Deere 
ja niille seuraksi oli paikalla Ponsse 
Beaver ja pari Valmettia. Kiivaim-
man kilpalaulannan sai aikaisek-
si TJ 1270B ja 1270 D -mallit, mo-
lemmissa hakkuupäinä 745, niiden 
15 000 euron ja 25 000 euron läh-
töhinnat yli tuplaantuivat. Muissa 
koneissa huudot jäivät vähiin ja il-
man tarjouksia jäivät lähtöhinnal-
taan 50 000 euron Valmet 911.1 ja 
JD 1070D. Harvestereiden kohdalla 
varmasti ostoinnokkuutta vähen-
tävät mahdolliset kalliit remontit, 
koneilla on kuitenkin jo yli 20 000 
tuntia työskentelyä takanaan.

Varusteet kirjallisilla tarjouksilla
Myynnissä oli myös trukkilava-
kaupalla myytäviä osakokonai-
suuksia. Lavoissa olleisiin tar-
jouslappuihin sai kirjoittaa oman 
tarjouksensa ja puhelinnumeron. 
Korkeimman tarjouksen kirjan-
nut sai noutaa lavan huutokau-
pan jälkeen. Ulkoalueella oli sa-
malla idealla kaupan rengassar-
joja ja pankkoja. Tussien narinas-
ta päätellen moni kohde sai uu-
den kodin, kirjoittajina useampi 
metsäkonepurkamon tai käytet-
tyjä osia myyvän yrityksen edus-
taja. 

ã Löytöjä trukkilavoilla. Rompetorilta saattoi löytää muun muassa TJ 1210A:n uuden Clarkvaihteiston tai Logliftharvesterinosturin kääntöpesän.


