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Kuusi rakennus- ja infra-alan ta-
pahtumaa järjestettiin Helsingin 
Messukeskuksessa lokakuussa. 
Rakennus- ja talotekniikkatapah-
tuma FinnBuildin lisäksi messu-
hallit täytti InfraExpo, Ympäristö 
ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri, Jä-
te ja Kierrätys sekä liikuntapaik-
karakentamisen Arena. Näytteille-
asettajia tapahtumissa oli 630 ja 
näyttelyvieraita 32 500. 

   Arto Turpeinen 

Rakentajat liikkeellä

ã Avant laajentaa valikoimaansa sähköisellä purkurobotilla. Avant 
Robot 185 -malli toimii joko kaapeli- tai radio-ohjattuna aina 300 met-
rin etäisyydelle asti. Vasaravarustuksessa painoa koneella on 2 200 
kiloa. Moottorivaihtoehtoina on 15 tai 18,5 kW. Varustevalikoima 
avantmaisen laaja.

ã Quickloader-kuormansidontaliinaa käytettäessä eivät irtopäät 
 lepata. Jousikuormitteisen rullamekanismin ansiosta liinaa on aina 
 oikea määrä käytettävissä, eikä ylimääräisiä liinanpäitä tarvitse sitoa. 
Quickloader kuormansidontaliinoja on saatavilla 1 360, 2 000 ja 4 000 
kilon vahvuisina.

ã Infralineltä löytyy kattava valikoima säiliöitä eri tarkoituksiin. Fuel 
Cube on kaksoisseinämäinen terässäiliö sisä- ja ulkokäyttöön. Sitä 
on saatavilla kolmessa eri koossa. 900 litran versio maksaa 2 601,45 
euroa + alv. Vasemmalla bensiinin tai dieselöljyn kuljettamiseen so-
veltuva kuumasinkitty Quadro-säiliö.

ã Hultaforsin säädettävä 
sorkkarauta valittiin 

 yhdeksi FinnBuild High-
lights -tuotteista. Aiem-

min tänä vuonna se voitti  
Red Dot Design Awards 

-muotoilukilpailun ”best-of-
the-best”-palkinnon. Perus-

ideana sorkkaraudassa on 
säädettävyys yhdeksään eri 

asentoon, mikä tuo lisää käyt-
tömahdollisuuksia ja parantaa 

turvallisuutta. Sopivasti 
 säädettynä esim. oven 

nostaminen saranoilleen 
tapahtuu helposti.

ã Bosch esitteli uuden LED-
työmaavalaisimensa. Valo kiinni-
tetään koon 136 tai 238 Bosch 
L-Boxxin työkalulaatikon kan-
teen ja siitä löytyy 60 LED-valoa. 
Kestävä uutuus voidaan asentaa 
neljään eri kulmaan ja se painaa 
1,5 kiloa. Kirkkautta luvataan  
1 200 lumenia. Täydellä kirkkau-
della toiminta-aika 18 voltin 3.0 
Ah-akulla on noin kolme tuntia. 
Hintaa valolla on 199 euroa.

ã Nostureita löytyy myös pienessä koossa. Rotatorin maahantuoma 
Maeda MC285 -mininosturi painaa 2 120 kiloa, mutta nostaa jopa 
2,82 tonnia. Maksiminostokorkeus on 8,7 metriä. Tukijalat supistettu-
na laite mahtuu sisään oviaukoista. Käyttövoimana pikkunosturilla on 
diesel tai sähkö 380 volttia.

FinnBuild, Helsinki
ã Tensarin geoverkot haasta-

vat perinteiset suodatinkan-
kaat. Kolmionmallisilla rei’llä 
varustettu TriAx-geoverkko es-
tää murskeen sivusuuntaisen 
liikkeen parantaen kantavuutta 
ja tiivistymistä. Valmistajan mu-
kaan myös käyttöikä on suoda-
tinkankaita pidempi.


