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ã Aidot, siniset Kobelcot palasi-
vat virallisesti Suomeen Maxpo-
näyttelyssä. Esillä oli neljä lyhyt-
peräistä mallia kokoluokissa 
7,5–25 tonnia. Koneista kolme 
on jo myyty. Koneviesti palaa 
Kobelcoihin myöhemmin syksyl-
lä koeajon merkeissä. (AT)

ã Takeuchin pyöräalustainen 
TB295W-uutuus painaa noin  
9 300 kiloa ja se korvaa aiemman 
TB175W-mallin. Uudistuksiin 
kuuluvat mm. suurempi ohjaamo 
ja parantunut teho. Koneessa on 
Isuzun 73-kilowattinen moottori. 
Maksimi siirtonopeus on 29,3 
kilometriä tunnissa. (AT)

ã Caterpillarin hybridikaivukone Cat 336E H sai Suomen ensiesitte-
lynsä. Koneen periaate on varsin yksinkertainen: käännön jarrutus-
voimaa varastoidaan paineakkuihin ja se vapautetaan auttamaan ylä-
vaunun uudelleen kiihdytystä. Hybridiin investoinnin takaisinmaksu-
ajaksi valmistaja arvioi 2 500–3 000 tuntia. (AT)

ã Finnsuoja Oy:n kehittämä 
 iskuvasaran suojapussi estää 
sirpaleiden sinkoutumisen ym-
päristöön ja pienentää melu-
tasoa 5–10 prosenttia. (AT)

Hyvinkää

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Kolmen päivän aikana Maxpo 
näyttelyyn tutustui ennätys-
yleisö, 14 835 innokasta alan 
ammattilaista. Näyttelyjärjes-
täjän tutkimuksen mukaan pe-
räti 94 prosenttia kävijöistä oli 
tyytyväisiä tapahtumaan.  

Näyttelypinta-ala oli kasva-
nut edellisestä kerrasta 20 pro-
senttia 55 590 neliömetriin. 

Näytteilleasettajia tapahtumaan 
osallistui 195 kappaletta. Ko-
nemyyjät olivat hankalan alku-
vuoden jälkeen hieman positii-
visemmalla mielellä, sillä monet 
kertoivat myynnin piristyneen 
viime kuukausina. Seuraavan 
kerran Maxpo järjestetään 10. – 
12.9.2015 Hyvinkään lentoken-
tällä. n

Maxpo maarakennus- ja ympäristöhoi-
tokonenäyttely pidettiin Hyvinkään 
lentokentällä auringon helliessä näyt-
telykansaa. Loistavan sään siivittämänä 
näyttelyyn tutustui erittäin tyytyväinen 
ennätysyleisö.  

n   Arto Turpeinen, Timo Rintakoski

Valon pilkahduksia
Maxpo 5.–7.9.2013

YKSILÖLLISESTI SINUN

METSÄSSÄ 

A-SARJA kotitilan 
metsäkäytössä. 

N-SARJAN HITECH tekemässä 
integroitua korjuuta ensiharven-
nuksella.  

•	 Integroituun energia- ja ainespuun korjuuseen 
•	 Puutavaran lähikuljetukseen 
•	 Energiapuun korjuuseen
•	 Pienimuotoiseen kotitilan metsäkäyttöön 
•	 Yhdistelmäkorjuuseen 
•	 Peruskoneen energiapuun haketukseen

Metsävarusteltu Valtra on kustannustehokas ostos.  
Saat samalla koneen, joka sopii myös muihin tilan 
töihin.

Metsässä Valtran kanssa yhteistyössä KRONOS 

VALTRAN N-sarjan traktori  
puunajossa varustettuna  
KRONOKSEN 140-4WDM  
mekaanisesti vetävällä vaunulla.

VALTRAN METSÄOHJAAMO  
tarjoaa esteettömän näkyvyyden  
myös puiden latvustoon.

N123 energiapuun 
korjuussa.

N-SARJAN PORTAATON 
harvennuksella  
yhdistelmäkäytössä 

Kysy lisää! 
Valtra-myyjät, AGCO Suomi Oy
Lisätietoja saat omalta Valtra-myyjältäsi numerosta 020 45501 tai www.valtra.fi 
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ã Edeco Tools Oy on aloittanut koko Wacker Neuson -malliston 
maahantuojana. Tuoteperhe sisältää mm. maarakennuskoneita ja 
purkukalustoa. Edeco Tools on Euroopan ensimmäinen yksityisomis-
tuksessa oleva yritys, jolla on täyden Wacker Neuson -malliston 
myyntioikeudet. (AT)

ã

Saksalainen työkaluvalmistaja Wera 
Werk on kehittänyt räikän ja vasaran 
yhdistelmän. Koloss on suuntaavaih-
tava, vähintään 600 Nm kuormitetta-
vuuden räikkäväännin. Hintaa Koloss-
räikällä on 169 euroa. (TR)

ã Isuzu D-Maxin vetokyky kasvaa 3 000 kilosta 3 500 kiloon yhdis-
telmämassan pysyessä kuitenkin entisellään. Näin Isuzusta tulee ve-
tokyvyltään markkinoiden johtava merkki. Uuden vetokyvyn malleja 
on saatavilla lokakuusta lähtien. Edullisimman version, Space Cab 
2.5 MT LX:n uusi verollinen hinta on 32 275 euroa. (TR)

ã Sisu esitteli uusien mittojen ja massojen mukaiset Polar-mallit. 
Kuvan neliakselinen Sisu Works 8x4 -tienhoitoautolla päästään uusi-
en massamääräysten mukaiseen 68 tonnin yhdistelmämassaan 
4-akselisella perävaunulla. (TR)

ã Kärcherin osaston vetonaulana 
olivat kiinteistöhoitokoneet. Aivan 
tyhjältä pöydältä Kärcher ei ole läh-
tenyt, vaan MIC-mallit perustuvat 
ruotsalaiseen Belokseen, jonka lii-
ketoiminta on siirtynyt kaksi vuotta 
sitten Kärcherille. Mallisto käsittää 
kolme versiota, joista suurin on ku-
van 2 450 kilon painoinen MIC 84. 
Moottoreina käytetään Kubotan tur-
bodieseliä. Hydrauliikka on Danfos-
sin käsialaa. (TR)

ã Multavex Vibra -seulakauhoihin on nyt saatavana äänenvaimen-
ninkumit, jotka vähentävät karkean kivikon seulomisesta aiheutuvaa 
meteliä selvästi. (AT)

ã Piako Oy on aloittanut saksalaisvalmisteisten Fliegl-perävaunujen 
ja maansiirtolavojen maahantuonnin. Uutuustuotteena esiteltiin push 
off -tyyppinen kuorman purkamismenetelmä, jossa lavaa ei kipata, 
vaan tyhjennys tapahtuu työntämällä etuseinää. Järjestelmän etuina 
ovat matalan painopisteen takia pienempi kaatumisriski, jolloin esim. 
maton vetäminen metsäautotiellä on turvallisempaa. Kuorma on pu-
rettavissa matalissa paikoissa, kuten tunneleissa ja halleissa. (TR)

ã Hitachin minikaivurimallisto on päivittynyt vitossarjaan. Esillä oli-
vat ZX85US-5A, ZX48U-5 ja ZX55U-5, joiden työpainot ovat noin 
5–8,5 tonnia. Yanmarin moottoreita käyttävien koneiden muutoksiin 
kuuluu mm. parantunut polttoainetalous ja näkyvyys ohjaamosta. (AT)

Lisää MAXPOILUA
seuraavassa numerossa!

Tehdas:
info@forsmw.com
www.forsmw.com

Yrjö Tenkanen Oy
Salo
Yrjö: 0400 825 424
Pauli: 044 5211420
yrjotenkanen@yrjotenkanen.� 
www.yrjotenkanen.� 

Metsä-Säämänen Oy
Pertti 0500373420
pertti@metsa-saamanen.� 
www.metsa-saamanen.� 

Vöyrin Kone ja Traktori Oy
Puh. 06-3844600
Ingvald: 044-0366675
Tom: 044-5690003
Fax. 06-3844640
vora.maskin@netikka.� 
www.voramaskin.�  

Mecanil Oy Ab
Tel: + 358 (0)19 661 2600  
(0) 400 458 810
Fax: + 358 (0)19 616 643
mecanil@mecanil.� 
www.mecanil.� Jä
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AS FORS MW

FARMA esittelee ylpeänä uuden mallisuojatun 
puutavaravaunujen sarjamme nimellä FARMA 
Generation 2. Vaunut perustuvat käyttäjien koke-
muksiin. Kyseessä on aivan uusi ja innovatiivinen 
rakenne, jossa ensimmäisenä kiinnittää huomiota 
kahdeksankulmainen, särmätty keskipro� ili. Sen 
ansiosta rakenne on kestävämpi ja keskiputki liu-
kuu helpommin korkeiden kantojen ja kivien yli. 
Perusrakenteisena vaunu tuodaan markkinoille 
malleina T10 ja T12. Vakiovarustetaso on korkea. 

FARMA® GENERATION 2

Kuvassa CT 7,0–10 G2. Katso lisätietoja kotisivuiltamme www.forsmw.com!


