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SAKSA

München

ã Koneviestin toimituksen valinta -ansio-
merkin saa Kubotan prototyyppipyöräkuor-
maimet. Laadukkaista minikaivukoneista tun-
netun valmistajan uutuuksia odotettaneen in-
nolla. Saksassa valmistetut koneet saapuvat 
markkinoille vuoden kuluttua. Kubota RP15 
painaa 4,3 tonnia ja RP16 4,7 tonnia. Kauha-
koot ovat 0,65 m³ ja 0,85 m³. (AT)

Toimituksenvalinta

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Total Cost of Ownership oli 
Bauman yleisin mantra, jol-
la valmistajat pyrkivät erot-
tumaan kilpailijoistaan. Las-
kelma on tehty pääasiassa 
ensimmäisen koneen os-
tolle, eli noin 3–4 vuoden 
ja alle 10 000 tunnin käyt-
töajalle. Hankintahinnan 

lisäksi laskelmassa huomioi-
daan uuden moottori- ym. 
tekniikan tuoma alhaisempi 

polttoaineen kulutus ja huol-
lot.  Esimerkiksi Komatsu tarjo-

aa 9 000 työtunnin huoltopakettia, 
johon sisältyy partikkelisuodatti-
men vaihto. 

Kaikki suurimmat valmistajat 
tarjoavat palvelupaketteja, joiden 
avulla koneen omistaja voi seurata 
koneen sijaintia, kuormitusastet-
ta, polttoaineen kulutusta ja huol-
lon ajankohtaa. Järjestelmään voi-
daan yhdistää PIN-koodin käyt-
tö, jolloin konetta ei ulkopuolinen 
saa käyntiin. Koodin avulla voi-
daan seurata vaikkapa kuljettajan 
työaikaa, mikä helpottaa palkan-

Bauma 2013 oli jättisuuri tapahtu-
ma: näyttelypinta-alaa 57 hehtaaria ja 
näytteilleasettajia 3 420. Tapahtuman 
antiin tutustui ennätykselliset  
530 000 vierailijaa. Väkimäärästä 
huolimatta kaikki toimi hyvin. 

   Uolevi Oristo, Timo Rintakoski, Arto Turpeinen 
 

laskentaa (Katso Koneviesti nro 
1/2013). 

Valmistajille seurantajärjestel-
mät tarjoavat tarkkaa tietoa asi-
akaskunnan sen hetkisestä työti-
lanteesta, mikä auttaa huoltopal-
velujen ja koneiden kysynnän ar-
vioinnissa. 

Moottoreiden päästömääräys-
ten kiristyminen on tuonut konei-
siin paljon uutta tekniikkaa, jota 
on onneksi ehditty jo testata kuor-
ma-autoissa. Tällä hetkellä valmis-
tettavien koneiden on täytettävä 

3B-tason päästömääräykset, mihin 
päästään useilla eri tekniikoilla. 

Maarakennuspuolen suuret 
valmistajat tavoittelevat pienem-
piä päästöjä pakokaasujen kier-
rätyksellä ja jälkikäsittelyllä. Tä-
hän päästään erilaisten filttereiden 
avulla tai ureaa käyttävällä SCR-
tekniikalla. Seuraava päästömää-
räysten kiristyminen kolkuttaa jo 
ovella, jolloin useimmat mootto-
rinvalmistajat tulevat soveltamaan 
kaikkia käytössä olevia tekniikoita 
sujuvasti. 

Ennätykset murskaksi
Bauma 11.–17.4., Saksa

Kuva: Väinö Keto

Asiantunteva ja joustava kumppani 
takaa onnistumisen 

putkihommissa.

Valitse tilalle

kokenut kumppani
Laitetaan yhdessä hommat putkeen!

Sadevesiputket
Salaojaputket
Rumpuputket
Lieteputket

Kaivot
Tarvikkeet

Yli
30 vuoden
kokemus!

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi
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Hyundain mukaan Hi-Poss-hydraulijärjestelmäl-
lä säästetään polttoainetta 20 %.  Valmistajan 
mukaan tutkimusta vaaditaan vielä etenkin jär-
jestelmän hallittavuuden ja nopeuden säädön 
osalta. Hi-Poss-järjestelmän perustana ovat vir-
tausten optimointi ja paineakut. Yksittäiset ka-
raventtiilit on korvattu lautasventtiileillä, joiden 
avulla virtaushukka on minimoitu ja virtauksen 
liikekohtainen säätö on tarkempaa. (AT)

Polttoainesäästöjä 
eri tekniikoin
Ensimmäiset Komatsun hybridi-
kaivukoneet ovat olleet käytössä 
jo viitisen vuotta. Periaatteessa sa-
maa superkondensaattori-tekniik-
kaa käyttävä Hitachin hybridimalli 
esiteltiin vuosi sitten Intermatissa. 
Varsinaiset sähkökoneet olivat pie-
nemmässä roolissa, sillä pääpaino 

näytti siirtyneen hydrauliikan te-
hokkaampaan hyödyntämiseen.

 Baumassa hybridien joukkoon 
liittyivät sekä Hyundai että Cater-
pillar, mutta lähestymistapa on-
lihieman toinen. Molemmissa ko-
neissa energiaa varastoidaan hyd-
raulisiin paineakkuihin, ja käy-
tetään uudelleen eri kohteissa. 
Hyundain systeemi varastoi sekä 
puomin laskun että käännön ener-

giaa, mutta Caterpillar pääsiassa 
käännön jarru energiaa ja käyttä-
mällä sen uudelleen kiihdytykseen. 

Liebherrin hybridikonsepti on 
vielä kunnianhimoisempi, mut-
ta myös kauempana sarjatuotan-
nosta. Siellä tavoitellaan jopa 40 
prosentin säästölukemia, muiden 
valmistajien tyytyessä noin 25–30 
prosentin säästöveikkauksiin.

Useat pienemmät valmistajat 

esittelivät polttoainesäästöjä tavoit-
televia ja hydrauliikan optimoin-
tiin tarkoitettuja jälkiasennustuot-
teita. Esimerkiksi venttiililohkoja 
vaihtamalla ja tarkemmalla virta-
uksien hallinnalla kerrottiin saavu-
tettavan 15–20 prosentin kulutus-
säästöjä. Myös akselien ja vaihteis-
ton optimoinnilla, sekä joutokäyn-
nin vähentämisellä voidaan hillitä 
menoveden kulutusta. 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

   Uolevi Oristo, Arto Turpeinen

 

 

Toimii kouran auki/kiinni‐toiminnolla.  
Ei muita ohjaimia, kaapeleita tai nappeja. 
‐ Paino vain 230 kg. 
‐ Kaataa, karsii ja katkoo. 
‐ Sykesyöttö 50 cm. 
‐ Tehokas Ø23 cm giljotiini. 
‐ Toimii hyvin jo 40 l/min öljyntuotolla. 
‐ Ei letkuja tai johtoja rotaattorin ohi. 
‐ Katkaisuterään kiinnitettävillä halkaisuterillä  
   voit tehdä halkoja heti kaadon jälkeen. 

‐Kuitupuut, polttorangat, energiapuut, halot  ja 
  pellonreunan raivaukset samalla koneella. 
                   KYSY TARJOUS! 

KATSO VIDEOT!    www.naarva.fi 

Uuden edullisen Naarva S23 sykeharvesterin  
lisävarusteena on nyt myös halkaisukiilat! 

info@pentinpaja.fi                   Puh.  013 825 051   
                                                                     0400‐193455,   040‐7330405 

Meiltä saat jatkopuomit ja tarvittavat varusteet myös kaivinkoneasennuksiin! 

•	 UUDEN	SUKUPOLVEN	DIRECT	JA	VERSU
•	 UUSI	ECOPOWER-MALLI	VALTRA	T163e
•	 UUSI	ULKONÄKÖ	-	NELJÄ	UUTTA	VÄRIÄ
•	 MAX	TEHO	158-225	hv
•	 MAX	VÄÄNTÖMOMENTTI	630-900	Nm

TERVETULOA	LÄHIMPÄÄN	
VALTRA-PISTEESEEN	
PYYTÄMÄÄN	TARJOUSTA!

ARVOMME	touko-kesäkuussa uudesta Valtra-traktorista tai Sampo Rosenlew 
-puimurista tarjouksen pyytäneiden kesken 3x1000 litraa polttoainetta.

2013 
LUPAUKSEMME	

UUSIUTUNUT
VALTRA T

HITECH	•	VERSU
UUSI	DIRECT	2.0

Valtra-myyjät,	AGCO	Suomi	Oy
Lisätietoja saat omalta Valtra-myyjältäsi numerosta 020 45501 tai www.valtra.fi 
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ã Manitoun hybridikurottajaan oli asennettu Poclainin valmistama 
napamoottori, joka käynnistää moottorin pysähdyksen  jälkeen erit-
täin nopeasti. Moottori saa voimansa paineakuilta, jotka ladataan 
erillisellä sähkökäyttöisellä hydrauliikkapumpulla.

Käynnistys- ja 
pysäytysjärjestelmät tulevat

Ensiaskeliaan maarakennusko-
neissa ottavan hybriditeknii-
kan käytöllä saavutetaan säästö-
jä, mutta se on monimutkaisuu-
tensa vuoksi melko kallis ratkai-
su. Siksi esimerkiksi  Volvo ei ole 
tuonut vielä markkinoille hybri-
dikäyttöistä pyöräkuormaintaan, 
joka esiteltiin ensimmäisen ker-
ran jo vuonna 2008. Volvon mu-
kaan hydrauliikkaa ja moottori-
tekniikkaa kehittämällä on saavu-
tettavissa suurempia hyötyjä kuin 
jarrutusenergian hyödyntämisel-
lä, minkä vuoksi aika ei ole vielä 
kypsä hybridipyöräkuormaimelle. 

Ensimmäiset Komatsun hybri-
dikaivukoneet ovat olleet käytös-
sä jo seitsemän vuotta. Periaat-

teessa samaa tekniikkaa käyttävä 
Hitachin kaivurimalli esiteltiin 
vuosi sitten Intermatissa. Bau-
massa hybridien joukkoon liittyi 
Caterpillar, jonka järjestelmä va-
rastoi energiaa hydrauliseen pai-
neakkuun. Valmistajan mukaan 
uusi hybridimalli säästää poltto-
ainetta jopa 25 prosenttia. Sääs-
töstä noin kolmannes johtuu uu-
desta moottorista, kolmannes 
hydrauliikan paremmasta hyöty-
suhteesta ja kolmannes energian 
talteenotosta sekä uudelleenkier-
rätyksestä. Ensimmäinen Catin 
hybridikaivuri on myyty Norjaan.  

Hyundai esitteli Baumassa mel-
ko lailla Catin systeemiä vastaa-
van järjestelmän, jota se ei kuiten-

kaan mainostanut hybridi-nimik-
keellä. Hyundai Hi-Poss (Hyun-
dai intelligent power optimal sha-
ring & energy saving system) on 
sähköhydraulinen järjestelmä, 
jossa hydrauliikan virtauksia sää-
detään liikekohtaisesti siten, että 
hydraulijärjestelmässä kiertävän 
öljyn määrä on mahdollisimman 
pieni. Järjestelmä varastoi hyd-
rauliikan paluuvirtauksen energi-
aa paineakkuun. Hi-Poss on kui-
tenkin vielä prototyyppiasteella. 

Kaikki irti hydrauliikasta
Start and stop -järjestelmät ovat 
yleistyneet autoissa nopeasti, ja 
vastaava tekniikka tekee tuloaan 
myös työkoneisiin. Pysäytysjär-

Bauma-näyttelyssä esi-
teltiin jo seuraavan, 
4-päästötason moot-
toreita. Myös edistyk-
selliset, hydrauliikkaa 
hyödyntävät käynnis-
tys- ja pysäytysjärjes-
telmät ovat tulossa työ-
koneisiin. 

   Uolevi Oristo

jestelmällä voidaan saada mer-
kittäviä säästöjä, sillä jopa 30 pro-
senttia koneiden käyntiajasta voi 
olla lastauksesta tai muusta odot-
telusta johtuvaa tyhjäkäyntiä. Jo 
parin sekunnin mittainen pysäh-
dys säästää saman energiamäärän, 
mitä moottorin uudelleen käyn-
nistämiseen tarvitaan. 

Baumassa oli esillä ainakin kol-
me erilaista versiota Start & Stop 
-järjestelmistä. Ne poikkeavat kui-
tenkin autoissa käytettävästä tek-
niikasta, koska moottorin käyn-
nistys tehdään hydrauliikan eikä 
sähkömoottorin avulla.

Rexrothin ja Linden järjestel-
missä käytetään työhydrauliikka-
pumppua, joka voi toimia myös 
moottorina. Käynnistysvaihees-
sa paluulinjaan syötetään sekun-
nin murto-osan ajaksi paineak-
kuun varastoitua öljyä. Mootto-

rin käynnistyttyä venttiilit kään-
tävät öljyn virtauksen pumppaus-
toiminnolle, ja kone alkaa toimia 
normaalisti. 

Käynnistys tapahtuu, kun kul-
jettaja koskee esimerkiksi hydrau-
liikkavipuun tai suunnanvaihta-
jaan. Hydraulimoottorin pyörittä-
miseen tarvittava energia otetaan 
paineakusta, josta se saadaan no-
peasti käyttöön. Hydraulimootto-
rin vääntömomentti on niin suu-
ri, että se jaksaa pyöräyttää moot-
torin käyntiin noin sekunnin no-
peammin kuin perinteinen startti. 

Nopea reagointi on järjestelmän 
käytettävyyden kannalta tärkeä 
ominaisuus: käynnistys- ja sam-
mutusautomatiikkaa ei käytetä, 
mikäli se toimii hitaasti. Hydrau-
liikkaa käyttävä järjestelmä on yk-
sinkertainen, koska erillistä sähkö-
moottoria ei välttämättä tarvita. 

Atlas-pyöräkuormaimessa on Linden käyn-
nistys- ja pysäytysautomatiikalla varustettu 
Deutz-moottori. Käynnistys tapahtuu tässä 
mallissa vielä erillisellä hydrauliikkakäynnis-
timellä, mutta se voidaan jatkossa korvata 
”kaksitoimisella” hydrauliikkapumpulla.

ã Caterpillar Cat 336E H -kaivinkoneessa on uusi sähköisesti ohjat-
tu hydrauliikka. Se säästää energiaa optimoimalla hydrauliikan virta-
ukset liikekohtaisesti. Venttiilistössä on valmistajan mukaan 14 erik-
seen säädettävää piiriä. Tehokkaamman hydrauliikan ansiosta moot-
torin kierrosluku on voitu alentaa 1 500 kierrokseen minuutissa.  

Jatkuu seuraavalla sivulla  

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi

FIRST CLAAS Rehunkorjuun  
parasta ykkösluokkaa!

CLAAS DISCO 3500 TC AF  
hinattava niittomurskain  
•	3,4	m	työleveys,		380/55-17-renkaat,	
niitto	molemmin	puolin

•	Edistyksellisellä	Active Float	-kevennyksellä:		
Pienempi	tehontarve,	suurempi	ajonopeus		
ja	parempi	niittojälki	(DLG:n testi no 5950F)

Raj. erä!  

23.500,-
(alv	0%)	+toim.kulut

CLAAS ROLLANT 455 RC UNIWRAP  
Lisää paalaustehoa ja käyttömukavuutta
•	25	kpl	teriä	ja	hydraulisesti	avattava	sullontakanavan	pohja
•	Suuret	26,5"	pyörät	vähentävät	pintapainetta	ja	lisäävät	kantavuutta
•	Huippunopea	käärintä	-	muovirullatelineet	(6	x	2)	vakiona
•	Uusittu	MPS Plus	hydraulikäyttöinen	telasegmentti	takaa	tiiviit	paalit

CLAAS QUANTUM NOUKINVAUNUT 
Järeä roottorisullonta ja tasainen rehusilppu 
•	Tilavuudet	28-40	m3		
•	Vankka	rakenne	ja	hyvin	kantava	alusta
•	Helppo	ja	nopea	täyttö	Commmunicator	Iso	Bus	-täyttöautomatiikalla	
•	Saatavana	myös	peräpurkukeloilla	varustettuna
•	Nyt	myös	järeät	Cargos	kombivaunut	(38-50	m3)
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ã Volvo esitteli kolme pienempää D-sarjalaista. Mallimerkinnät ovat: 
ECR25D, ECR58D ja ECR88D ja työpainot välillä 2,5–9,5 tonnia. Ku-
van ECR88D on varustettu 43 kW:n (58 hv) moottorilla, joka hyödyn-
tää mm. pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää (EATS) päästöjen vä-
hentämisessä. Automaattisen joutokäynnin esiasetus voidaan säätää 
välille 3–20 sekuntia. (AT)

ã Case esitteli uusia Taso 3B -päästömääräykset täyttäviä koneita: 
lyhytperäisen CX75C SR:n ja perinteisen CX80C MSR:n. Työpainot 
ovat 8 000 ja 8 600 kiloa. Koneet hyödyntävät pakokaasuntakaisin-
kierrätystä (CEGR) ja hapetuskatalysaattoria (DOX), joten partikkeli-
suodattimelle ei ole tarvetta. Valmistaja lupaa koneiden myös olevan 
aiempaa hiljaisempia ja tehokkaampia. (AT)

ã ã New Hollandin E160c Bla-
der Runnerin luvataan yhdistä-
vän puskutraktorin ja kaivuko-
neen. 16-tonnisen, lyhytperäisen 
koneen puskulevyä voidaan 
kääntää sekä kallistaa 25 astetta 
kummallekin puolelle. Mitsubis-
hin 74-kilowattisella moottorilla 
varustetun koneen huippuno-
peudeksi ilmoitetaan peräti  
6,5 km/h. Vakiotelalaput ovat lai-
doiltaan pyöristetyt. Koneen 
maavara on 47 cm. (AT)

ã Japanilainen kaivukonevalmistaja Takeuchi esitteli Baumassa jou-
kon uusia tuotteita. Yksi mielenkiintoisimmista oli uusi, 9,3 tonnin työ-
painoinen, pyöräalustainen TB295W, joka korvaa jo kymmenisen 
vuotta markkinoilla olleen 175W -mallin. Huomioitavaa on uusittu oh-
jaamo, joka on päivitetty vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Ko-
nepeiton alla hyrrää Isuzun nelisylinterinen, 3.0-litrainen 73 kW turbo-
diesel. Kaksiosaiset puomin rakenteet ja hydraulisylinterit ovat uusiu-
tuneet. Maksimi ajonopeus on 20 km/h. Mallin myynnin aloittamises-
ta ei toistaiseksi ole tietoa. (TR)

ã

Mansen Mörinöillä varaslähdön ennen virallista lanseerausta otta-
nut 5,6 tonnin Eurocomach ES 57 ZT. Alavaunun pituutta on hiukan 
kasvatettu, mutta leveys on karvan alle kaksi metriä. Moottori on si-
joitettu oikealle sivustalle. Kolmesta lisähydrauliikasta kaksi on pro-
po-ohjattuja. Vakiovarustukseen kuuluvat mm. automaatti-ilmastointi 
ja kangasverhoiltu istuin. Myös näkyvyys on kohentunut. (TR)

ã Hitachin vitossarja täydentyi Baumassa pienillä koneilla. Uudis-
tuksiin kuuluuvat mm. suurempi ohjaamo ja uusittu LCD-näyttöpa-
neeli. Dash-3 sarjan koneissa ohjaamon ovi oli kaksiosainen, mutta 
vitossarjassa on palattu yksiosaiseen oveen. Myös polttoaineenkulu-
tuksen kerrotaan pienentyneen. Pienemmissä Hitacheissa on moot-
torina Yanmar. (AT)

ã Yanmar uusii kaivukonemallistoaan. Yanmar SV26 on 2,6-tonninen 
ja varustettu 17,4-kilowattisella moottorilla. Koneessa hyödynnetään 
Yanmarin patentoimaa kolmen pumpun VIPPS-hydraulijärjestelmää, 
joka parantaa valmistajan mukaan koneen nopeutta ja ajettavuutta. 
Laajojen huoltoluukkujen luvataan parantavan huollettavuutta. (AT)

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Uusin rototilttimme, RT10, on 
kehitetty minikaivureihin 1.5-3.5 tn. 
Vankan osaamisemme ansiosta kuopus 
on luotettava valinta kuten koko 
sisarussarja.

Kysy lisää numerosta 020 7851 770.  
       
www.indexator.com  
 

Pieni ja 
vahva RT10
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ã JCB 427H -pyöräkuormaimesta löytyy Cummins QSB6.7 -mootto-
ri, joka parantaa valmistajan mukaan vääntöä 9,4 % aiempaan malli-
sarjaan verrattuna. Muita uudistuksia ovat mm. hiljaisempi ohjaamo 
ja valinnaisena saatava viisilovinen vaihteisto. Älykäs vedonkatkaisu 
säätää jarruvoimaa ja moottorin vääntöä, mikä parantaa koneen käy-
tettävyyttä ahtaissa paikoissa ja lastauksessa. (AT)

ã Teleskooppipuomit näyttävät yleistyvän pyöräkuormaimissa. Use-
at valmistajat esittelivät uusia malleja. Qtrak 1240T:llä saavutetaan 
noin kolmen metrin nostokorkeus, kun saman koneen perinteisellä 
puomimallilla jäädään noin 30 cm alemmas. Qtrak 1240 on varustettu 
30 kilowatin (40 hv) moottorilla ja se painaa noin 2 140 kiloa. (AT)

METSÄN JA PUUTARHAN 
PIENKONEET

UUTUUS!
KlapiMaster 15 Suomalainen

tuote

 

Hassisen Veljekset Oy Ilomantsi

Kätevää polttopuun tekoa. 
Katso lisätietoa ja video: www.klapimaster.fi

Kuvan saha ei
kuulu hintaan

AGROMASTER OY  Teollisuust. 8, 54710 LEMI    
www.pilkemaster.com     info@agromaster.fi      

Myynti:  0207 41 3322,  040 743 4526,      

Stihl 
kultahammas 

kovapalaketju 

kaupanpäälle!
Kampanja voimassa

30.4.2013 saakka. Markkinoiden  
nopeiMMaT  
kLapikoneeT!

www.siemenjakone.com

PALVELEVA AMMATTILAISEN 
SAHAKAUPPA PÄIJÄT-

HÄMEESSÄ!HÄMHÄM

Myynti, huolto, varaosat

Järviluomantie 15, 63300 ALAVUS

Ammattilaadun työkalut

  verkkokaupastamme

tyokalukauppa.net

VÄRISILMÄ ALAVUS

 ����������� ��������������������������Puh. 010 322 1110

palveleva pienkoneliike

Puutarhakoneet myynti, varaosa-huolto

Moottorisaha myynti, varaosa-huolto

OsMOn PienkOne Oy
Korjalankatu 6, 45130 Kouvola
05–3261 097, 040–5542 418
www.osmon-pienkone.fi
ma–pe 9–17, kesä la 9–13

Metsään – Puutarhaan

Myynti–huolto–korjaus
Myös muut merkit 

KURUN  
PIENKONEHUOLTO

Uudenkyläntie 2,  
34300 Kuru

Puh. 0500 737 151

® ®

Kaikkiin yleisimpiin työvälinekiinnik-
keisiin. Adapterit 42 mallia.

T:MI JUKKA LAULAJA  

Ähtärintie 352b, 63680 Hakojärvi
0400 872 074

NOSTOLAITESOVITTEISET 
PIKAKIINNIKKEET

www.tmijukkalaulaja.japo.fi

Uudet kuvat netissä K  NE
Ark. 8.30-17.00

touko- ja kesäkuun 
lauantait 10-14.00

www.konetalo.fi

Can-Am 
mönkijät 

Konetalosta!

koneet.indd   1 19.4.2013   15:28:12

 

 

       

LOHJA, Levysepäntie 4    019 312 500 

       

ESPOO,  Fallåker  3           09 512 4125 

 

 

t Lohjanharjun Konepalvelu Oy 
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ã Hydreman kaivurikuormaajat päivittyvät E-sarjaan.  Malliston pie-
nin on 9 200 kiloa painava Hydrema 906E, jonka kaivusäde on peräti 
280 astetta. Moottorina on 86-kilowattinen (115 hv) Cummins. Val-
mistajan mukaan E-sarjan koneet ovat maailman hiljaisimpia, ja voi-
matasot ovat kasvaneet kautta linjan. Viimeistely ainakin on parantu-
nut selvästi edellisiin malleihin verrattuna. (TR)

ã Kotimaisen Norcarin mallisto laajenee a70-sarjalla. A72-malli pai-
naa 1 790 kiloa, ja kaatokuormaksi suorana ilmoitetaan 1 280 kiloa. 
Moottorina on 27-kilowattinen Kubota 1505. Teleskooppipuomin an-
siosta koneella saavutetaan noin 330 cm nostokorkeus. Valmistajan 
mukaan tehokkaat hydraulipumput mahdollistavat usean toiminnon 
yhtäaikaisen suorittamisen. Vakiovarusteista löytyy mm. koneen kip-
paamisesta varoittava järjestelmä. (AT)

ã Manitou esitteli Baumassa samaan peruskoneeseen perustu-
van, kolmen keskiraskaan kurottajan sarjan, joiden tyyppinumerot 
ovat MT 835, MT 1135, MT 1335. Nostovoima on kaikissa malleissa 
tyyppinumeron mukaisesti 3,5 t, mallinumeron alku kertoo nosto-
korkeuden. Moottori on102 hv/75 kW:n nelisylinterinen Perkins, joka 
täyttää 3B-päästönormin. Asiakas voi valita joko hydrostaattisen 
ajovoimansiirron tai momentinmuuntimen. Manitou-kurottajia myy 
MN-Lifttek Oy Vantaalla.  (UO)

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  
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ã

Jykevä pohjapanssari ulottuu nyt aivan etuakseliin saakka 
suojaten kaikki tärkeimmät komponentit tehokkaasti. 

ã Takavaloissa on käytetty LED-tekniikkaa. ã Etupää on FMX:n yksi merkittävistä osakokonaisuuksista. Etu-
puskuri koostuu kolmesta osasta aiemman yhden sijaan. Kulmapalat 
ovat elastista, murtumatonta materiaalia, joka kestää paremmin kol-
huja. Valaisimet ovat aiempaa lujemmat ja valaisutehon luvataan kas-
vavan. Asiakas voi valita myös Bi-xenon-ajovalot.

Mercedes-Benz Arocs 
maarakennukseen ja puukuljetuksiin

Mercedes-Benzin hyötyajoneuvomallisto uudistuu hengästyttävää tah-
tia. Baumassa esiteltiin maarakennuksen ja puukuljetusten uusi ras-
kassarjalainen, Arocs. 

Tarjolla on kaksi-, kolme- ja neliakseliset versiot vetotavoiltaan alkaen 
4 x 2 versiosta 8 x 8/4 -malliin saakka. Moottoreita on tarjolla neljää eri 
kokoluokkaa 7.7, 10.7, 12.8 ja 15.6 litraa, joista jälkimminen on koko-
naan uusi, tyypiltään OM 473. Teholuokkia on 16 välillä 175–460 kW. 
Maksimivääntö löytyy mallista riippuen 1 000–1 300 kierroksen paik-
keilta. Kuusisylinteriset BlueTec 6 -moottorit täyttävät Euro 6 -päästö-
määräykset. Ohjaamoja on seitsemän erilaista, joista on yhteensä 14 
eri versiota.

Arocsissa on kaksi tuoteryhmää, Loader ja Grounder. Loader ytime-
nä on mahdollisimman pieni omapaino, jonka tuloksena on 4 x 2 -rek-
kaveturi sekä toisessa päässä 8 x 8/4 -betoninkuljetusauto mahdolli-
simman suurella hyötykuormalla. Grounder (kuva) on sitä vastoin suun-
niteltu raskaisiin maansiirtotöihin.

Arocsin tuotanto alkaa kesän kuluessa. Suomessa Arocsit ovat näh-
tävillä Jyväskylän kuljetusnäyttelyssä toukokuussa.

Timo Rintakoski

ã Suunnittelutyössä paneuduttiin etenkin kuljettajan työskentely-
olosuhteisiin. Kaikki oleellinen on kätevästi ulottuvilla, mutta samalla 
kuljettajalle on riittävästi tilaa. My Truck app -sovelluksen avulla kul-
jettaja voi etänä käynnistää lämmityksen, tarkistaa hälytyksen tilan, 
ovien lukituksen ja nestetason. 

Volvo FMX uudistuu 
kuljettajalähtöisesti
   Timo Rintakoski

Bauman merkittävin ajoneuvo-
uutuus oli Volvon esittelemä uu-
den sukupolven FMX.

”Olemme tuoneet markkinoille 
vahvimman ja kovimman maan-
siirtoauton. Tämä sanominen 
ääneen, etenkin Saksassa, vaatii 
kanttia, mutta väitteen takana on 
helppo seistä”, sanoi Volvo Truck-
sin toimitusjohtaja Claes Nilsson 
itsevarmana uuden mallin esitte-
lytilaisuudessa.

Uuden maansiirtoauton kehi-
tystyön keskiössä on ollut kul-
jettaja. Ohjaamo on suunniteltu 
kokonaan uudelleen. Kaikki ra-
kenteet ovat erikoislujaa terästä, 
ja monet komponentit on sijoi-
teltu uudelleen paremman käy-
tettävyyden takia. Kojetaulua on 
kallistettu taaksepäin, ohjauspyö-
rään on integroitu mm. vakiono-
peussäätimen-, navigaattorin- ja 
puhelimen hallintalaitteet. Uutta, 
10 milliä ohuemmalla selkänojal-
la varustettua istuinta voi kallistaa 
neljä astetta enemmän eteenpäin. 
Jalkatilaa on kasvatettu siirtämäl-

lä virta-avainta lähemmäs koje-
lautaa.

Merkittävin uudistus löytyy 
kuitenkin ohjauksesta. Volvo Dy-
namic Steering -ohjaujärjestel-
män juju on ohjausakseliin kiinni-
tetty, elektronisesti ohjattu sähkö-
moottori, joka toimii yhdessä hyd-
raulisen ohjaustehostimen kanssa. 
Suurin hyöty järjestelmästä tulee 
pienillä nopeuksilla ja lastattuna, 
jolloin sähkömoottori helpottaa 
kuljettajan työtä niin, että ohjaus-
pyörää voi käännellä vaikka sor-
milla. Lisäksi järjestelmä keskittää 
ohjauksen automaattisesti myös 
peruuttaessa.

Uusi takapään ilmajousitusjär-
jestelmä sisältää automaattisen 
ajokorkeustason hallinnan. Kallis-
tuksenvakaaja sijaitsee telissä, ei-
kä taaimmaisen akselin takana ole 
suojaamattomia jousituksen osia. 
Maavaraa löytyy 300 milliä.

I-shift-vaihteistosta löytyy kak-
si uutta ominaisuutta. Se voidaan 
yhdistää vetävään etuakseliin, ja 
sen öljynvaihtoväli on kasvanut 
450 000 
kilomet-
riin 

saakka. Etuvetojärjestelmää on ke-
hitetty niin, että vetävä etuakseli 
on siirretty 100 milliä eteenpäin. 
Lisäksi raidetanko on siirretty suo-
jatumpaan paikkaan. Lähestymis-
kulmaa on kasvatettu pienemmän 
etuylityksen ansiosta.

Volvo FMX:n on tarjolla joko 
11- tai 13-litrainen 6-sylinterinen, 
Euro 6 -moottori. Teholukemat 
liikkuvat 240–540 hevosvoiman 
haarukassa.

Uuden Volvo FMX:n asiakastoi-
mitukset alkavat syyskuussa. 

Huolto! 
Varaosat! 

Kuljetukset! 
Käyttö-
opastus! 

Luotettavaa konekauppaa yli 30 vuotta!
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