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Tuoteuutuuksia-palstalla esitellään Kone-
viestin  aihepiirien uutuustuotteita traktoreista 
työkaluihin. Lähetä tuotteesi  kuva ja tiedot 
osoitteeseen: tuoteuutuus@koneviesti.fi

Tuoteuutuuksia

Led-otsavalaisin ammattilaisille
Petzl tuo markkinoille pitkäkes-
toiseen ammattikäyttöön suun-
nitellun Ultra Vario-valaisimen. 
LED-valolla varustetun otsavalai-
simen mukana tulee suurikapa-
siteettinen, ladattava litiumakku, 
jonka voi asentaa joko otsapan-
nan niskaosaan tai vyölle. Valai-
sinta säädetään sen reunassa ole-
valla valintakytkimellä, jota pys-
tyy kiertämään myös hanskat 
kädessä. 

Valaisinta saa myös Ult-
ra Vario Belt -mallisena, 

johon kuuluu vyöhön asetettava 
suurikapasiteettinen akku. Belt-
mallin paloajat ovat kaksinkertai-
set  Vario-malliin verrattuna. Ultra 
Varion suositushinta on 359 euroa 
ja Ultra Vario Beltin 449 euroa.

Lisätietoja www.vandernet.com, 
www.petzl.com

Monitoimityökalu nikkarointiin
Akkukäyttöinen Dremel 8100  
- monitoimityökalu on tarkoitettu 
erilaiseen pieneen nikkarointiin, 
kuten hiomiseen, kiillottamiseen, 
kaivertamiseen ja leikkaamiseen.

Dremel 8100 on varustettu 
7,2 V:n moottorilla. Kone painaa 
vain noin 400 grammaa. Litiu-
mioni-akun latautuu täyteen noin 
tunnissa.

Pyörimisnopeus on säädettä-
vissä välillä 5 000–30 000 kierrosta 
minuutissa. 

Paketti sisältää kantolaukun 

kuljetusta ja säilytystä varten, tun-
nin pikalaturin, tarkkuuskädensi-
jan ja 15 tarviketta, kuten katkai-
su- ja kiillotuslaikkoja sekä hio-
manauhoja. Tarvikkeiden vaih-
taminen onnistuu ilman erillisiä 
työkaluja.

Hinta 99,90 euroa.

Lisätietoja  
www.dremeleurope.com/fi/fi/

Kosketusnäytöllä varustettu 
Cat B15 -puhelin on suunni-
teltu raskaaseen työkäyttöön. 
Laitteen luvataan kestävän 1,8 
metrin pudotuksen ja upotuk-
sen metrin syvyiseen veteen 30 
minuutin ajaksi.  

Laite on suojattu hopea-
anodisoidulla alumiinilla ja 
iskunkestävällä kumilla. Pöly-
tiiviin puhelimen 5-tuumaista 
monikosketusnäyttöä voi käyt-
tää myös märillä sormilla. B15 
toimitetaan Androidin uusim-
malla versiolla (4.1 Jelly Bean) 
ja 1 GHz -kaksoisydinsuoritti-
mella. 

Suositushinta 329 euroa. 

Puhelin kovaan käyttöön

Finnlacto Oy myy saksalaisen 
Zill-tehtaan uutuutta, jossa va-
kuumikalvo ja aumamuovi ovat 
samassa rullassa. Uutuus kantaa 
nimeä Zill NaNo -tuplamuovi. 
Keksinnön luvataan nopeutta-
van ja helpottavan muovien le-
vittämistä merkittävästi, koska 
ne purkautuvat rullasta yhtä ai-
kaa.

Zill-vakuumikalvot soveltuvat 
erityisesti laakasiilojen ja aumo-

jen peittämiseen. Ohut vakuu-
mikalvo imeytyy tiiviisti rehun 
pintaan ja vähentää siten pinta-
pilaantumista. Päälle jäävä au-
mamuovi varmistaa, että mis-
tään ei pääse lisää ilmaa rehuka-
saan. Sen ultraviolettisuojauksen 
luvataan kestävän vähintään 15 
kuukautta. Valittavana on kolme 
eri leveyttä.

Lisätietoja www.finnlacto.fi

Tuplamuovi samassa rullassa

Työkonemottoreiden 
kysyntä on kasvussa. 
Agco vastaa tilantee-
seen uudella, Linna-
vuoreen rakennetulla 
moottoritehtaalla. 

   Heikki Härkönen

Lisää moottoreita 
Linnavuoresta

Yritys: Agco Power

moottoriin, mikä on suurin mah-
dollinen määrä kyseisissä tiloissa.

Koska Linnavuoressa vanhat 
seinät estivät kasvun, Agco päätyi 
ratkaisemaan moottoripuutteen 
uudella tehtaalla. Linnavuori oli 
luonnollisesti tehtaan sijaintipaik-
kasuunnittelussa mukana yhtenä 
vaihtoehtona muiden joukossa. 
Linnavuoreen vuosien myötä ke-
hittynyt moottoriosaaminen pai-
noi lopulta sen verran, että uusi 
tehdas päätettiin perustaa vanhan 
yhteyteen.

Tehdas tuotantoon nopeasti
Rakentamisaikataulu oli tiukka, 
investointipäätös tehtiin viime 
vuoden huhtikuussa ja lattiapin-
ta-alaltaan 6 600 neliömetrin ra-
kennus valmistui kuluvan vuoden 
tammikuussa Nokian kaupungil-
ta vuokratulle tontille. Ensimmäi-
nen moottori valmistui helmi-
kuun lopulla. Tehtaan rakennus-
kustannus laitehankintoineen oli 
25 miljoonaa euroa.

Nokian kaupungin notkeasti 
hoitama lapabyrokratia ja Linna-
vuoren henkilöstön projektiosaa-
minen mahdollistivat nopean ra-
kentamisen. Myös työntekijät 
osallistuivat tehdasratkaisujen 
suunnitteluun.

Uudessa tehtaassa hyödynnetään 
luonnollisesti alan tuoreimpia me-
netelmiä. Moottoriaihiot liikkuvat 
linjalla vihivaunujen varassa, val-
mistusprosessista kertyvä jäte kier-
rätetään ja moottorit koekäytet-
tään sähköjarruissa, joiden tuotta-
ma sähkö johdetaan verkkoon.

ã Moottori liikkuu linjalla vihi-
vaunun varassa. Vaunun näytöllä 
näkyvät työvaihekohtaiset oh-
jeet helpottavat moottorin koko-
amista.

Agco-konsernin oma työkone-
moottoreiden tarve on 100 000 
kappaleen luokkaa vuodessa. Ag-
con omasta moottorivalmistuk-
sesta vastaavien Linnavuoren 
moottoritehtaan tähänastinen 
38 000 moottorin sekä Brasilian 
moottoritehtaan 20 000 mootto-
rin vuosituotanto ei riittänyt kat-
tamaan kysyntää. 

Agcon Kiinaan perustama uusi 
moottoritehdas on aloittamassa 
tuotantoaan. Kiinalaiset mootto-
rit ovat kuitenkin markkina-alu-
een mukaisia, rakenteeltaan yk-
sinkertaisia ”kehitysmaamalleja”, 
joissa esim. päästörajoista ei juu-
ri tarvitse välittää. Kehittyneiden 
maiden kasvavaa moottoritarvet-
ta Kiina ei siis tyydytä.

Uusi tehdas Linnavuoreen 
Linnavuoren vuonna 1976 val-
mistunut moottoritehdas mitoi-
tettiin alun perin 10 000 mootto-
rin vuosituotantoon. Laajennus-
ten ja tuotannon tehostamistoi-
mien seurauksena valmistus kas-
vatettiin nykyiseen noin 38 000 

Valmistus jakautuu
Uuden tehtaan myötä moottori-
valmistus jakautuu kahtia. Van-
hassa tehtaassa jatketaan alle 
300-hevosvoimaisten moottorei-
den (3,3-litraiset kolmoset, 4,4- 
ja 4,9-litraiset neloset sekä 6,6- ja 
7,4-litraiset kuutoset) valmistus-
ta ja 300–700-hevosvoimaisten 
moottoreiden (8,4-litraiset kuuto-
set, 9,8-litraiset seiskat ja 16,8-lit-
raiset V12-moottorit) valmistus 
alkaa uusissa tiloissa. V12-moot-
torit saadaan tuotantoon loppu-
vuodesta, niitä varten perustetaan 
oma valmistuslinja

Tehdas toimii kahdessa vuo-
rossa, vuorokohtainen työnteki-
jämäärä on 25 henkilöä ja vuo-
rokausituotanto 35 moottoria, eli  
8 000 kappaletta vuodessa.

Valmistuksen jaon seurauksena 
vanhalta tehtaalta vapautuva ka-
pasiteetti käytetään alle 300-he-
vosvoimaisten moottoreiden val-
mistusmäärän nostoon, jolloin 
tehtaiden yhteen laskettu mootto-
rivalmistus nousee 50 000 kappa-
leeseen vuodessa.

Moottorivalmistuksen kasvun 
seurauksena Linnavuoreen syntyy 
alkuvaiheessa 50–70 uutta työ-
paikkaa ja jatkossa mahdollisesti 
vielä lisää.  

Tehdastontilla riittää tilaa tule-
vaisuudessa mahdollisesti tarvit-
taville laajennuksille. 

ã Uuden tehtaan huipputuote 
on loppuvuodesta valmistuk-
seen tuleva 700-hevosvoimainen 
V12-moottori.

     Agcon uusi moottori-
tehdas Linnavuoressa. 
Rakennuksen pohjapinta-
ala on  6 600 m², ja tontil-
la riittää tilaa tulevaisuu-
dessa mahdollisesti tar-
vittaville laajennuksille.

ã
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