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Vuoden merkittävin konealan tapahtuma, 
Conexpo, järjestettiin prameissa kulisseissa 
Las Vegasissa USA:ssa. Maaliskuun 
alussa pidetyillä messuilla oli esil-
lä uutuustuotteita ja päivityksiä 
lähes kaikilta merkittäviltä ja vä-
hemmän tunnetuilta konevalmista-
jilta. Huomion arvoisin uusia malleja 
yhdistävä tekijä on kiristyvien päästömäärä-
ysten myötä päivittyvä moottoritekniikka. 

   Teksti: Timo Rintakoski, kuvat: Timo Rintakoski, valmistajat 

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã Juuri kun Suomessa on 
esitelty ensimmäinen Ca-
terpillarin E-sarjan hybridi-
kaivuri, on markkinoille tu-
lossa jo toisen sukupolven 
hybridi. 336F H:n C9.3 
-moottori täyttää Tier 4 
-määräykset. Valmistaja lu-
paa, että toisen sukupolven 
hybridillä on mahdollisuus 
saavuttaa polttoainekuluis-
sa jopa 30 prosentin säästö 
perinteiseen F-sarjalaiseen 
verrattuna. Ohjaamoa on 
päivitetty entistä hiljaisem-
maksi. Varustukseen kuu-
luu mm. automaattinen il-
mastointi.

Prameat kulissit
Conexpo, las Vegas, usa

      Volvon pyöräkuormaajamalliston odotetun H-sarjan uutuuden 
keskiössä ovat konepeiton alla tapahtuneet muutokset. Nyt mootto-
rit täyttävät Tier 4 Final/Stage IV -päästömääräykset. Tähän päästään 
mm. SCR:n, AdBluen ja partikkelisuodattimen yhdistelmällä. Mootto-
rivalikoima käsittää kuusi eri versiota, 4,1-litraisesta aina 16,1-litrai- 
seen saakka.

ã

Las Vegas
USA

Raskaan sarjan kurottaja
JCB esitteli raskaan sarjan kurottajan 
560-80, jonka enimmäisnostokyky on 6 
tonnia ja nostokorkeus 8,1 metriä. Puo-
min päässä käytetään Z-puomilla varus-
tetuista pyöräkuormaajista tuttua nivellys-
tä, sillä kone on suunniteltu käytettäväksi 
myös kauhatöissä. Moottorina käytetään 
JCB:n 108 kW:n tehoista Exomax diese-
liä, mikä täyttää IIIB-päästömääräykset il-
man DPF-suodatinta.
Suurin pyöräkuormaaja uudistui
JCB:n pyöräkuormaajamalliston suurin 
457 on ensimmäinen malli jossa käyte-
tään JCB CommandPlus -ohjaamoa. Sii-
nä A-pilarit on siirretty samalle leveydelle 
kuin takapilaritkin. Yhdessä panoraama- 
etulasin kanssa on ohjaamo aiempaa 
avarampi. Polkimet ja säädettävä ohjain-
pylväs ovat uudistuneet. Ohjainvivut on 
integroitu istuimen yhteyteen.

Uusi MTU:n moottori on aiempaa te-
hokkaampi, tuottaen 193 kW:n tehon. 
Polttoaineenkulutuksen luvataan alentu-
van jopa 16 prosenttia, mikä on tämän 
kokoluokan koneessa todella paljon. Tier 
4 Final -päästömääräykset täyttyvät ilman 
kallista DPF-suodatinta.

Timo Rintakoski

JCB:t ilman DPF-
hiukkassuodatinta

ã JCB 560-80 -kurottaja on mitoitettu käyttämään 5 m3 
kauhaa.

ã CommandPlus-ohjaamon lisäksi toinen näkyvä uudistus 
on sähköisesti yhdessä osassa aukeava konepeitto.
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Dynasetilta uusi tuotesarja
Suomalaisen konevalmistaja Dynasetin uusi tuotesarja, Blue Hydraulics, nä-
ki päivänvalon Conexpossa. Tuotesarja kattaa 17 uutta tuotetta sekä jou-
kon uudistuksia jo markkinoilla oleviin Dynaset-tuotteisiin.

Nyt esiteltiin mm. HKR:n hydrauliset ruuvikompressorit, jotka tuottavat 
paineilmaa mallista riippuen 1 300–5 000 l/min 10 barin paineella. FP-pa-
lonsammutuslävistin korvaa vanhan mallin. Muita uusia tuotteita ovat mm. 
HPW1000-hydraulinen korkeapainepumppu, HK450-hydraulikompresso-
ri, HMG Pro -hydrauliset magneettigeneraattorit, HVD55-suuntaava täry ja 
HMV-asennusventtiili.

Teho-koko-suhdetta on kehitetty pienentämällä useiden hydraulilaittei-
den kokoa. Esimerkiksi uudistettujen K-sarjan HWG-hydraulisten hitsaus-
generaattoreiden pituus on kutistunut 10 prosenttia entisestä. Tämä tuo 
merkittäviä etuja konemiehelle, kun hydraulilaite on entistä vapaammin si-
joiteltavissa ja helpommin asennettavissa työkoneeseen. Uusissa Blue Hyd-
raulics -malleissa pistorasiat ja hitsauskaapeleiden liittimet ovat sijoitettuna 
laitteen etupuolelle, mikä lisää käyttömukavuutta. Vastaavanlaisia uudistuk-
sia on tehty myös osalle Dynasetin HG-hydrauligeneraattori-malleista. Blue 
Hydraulics -tuotesarjalle myönnetään kahden vuoden takuu.

Timo Rintakoski

ã

HKR2500-hydrauli-
set ruuvikompressorit 
ovat yksi uuden Blue 
Hydraulics -tuotesar-
jan kulmakivistä.

ã HWG180-hitsausgene-
raattorin fyysiset mitat 
ovat kutistuneet noin 10 
prosenttia. Hitsauskaape-
leiden liitimet ja virtapis-
tokkeet ovat nyt helposti 
laitteen etupuolella.
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ã     Hyundain 9A-sarjan mal-
listo täydentyy. Nyt esiteltiin 
mm. 22,5 tonnin tela-alustai-
nen R220LC-9A sekä 12,7 
tonnin HL-740-9A-pyöräkuor-
maaja. Molemmissa on Tier 
4/Stage IIIB -tason Qummins 
QSB6.7 -moottorit, joiden lu-
vataan olevan aiempaa pie-
nempiruokaisia ja hiljaisem-
pia. Tehot ovat kohonneet 
edellisestä sukupolvesta  
10 kW noin 117 kW:n tasolle 
saakka. Molempien koneiden 
uudistuneet ohjaamot ovat 
aiempaa tilavammat. Päivitet-
tyjen hydrauliventtiilien sekä 
muuttuvatilavuuksisen pum-
pun ansiosta R220LC:n uusit-
tu hydrauliikkajärjestelmä on 
aiempaa tarkempi. Auto 
Boom -järjestelmä optimoi 
hydrauliikan virtauksia, jolloin 
tehot ovat oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. 

ã
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ã Komatsu esitteli 24,7–25 tonnin PC240LC-11- ja 47,9– 
50 tonnin PC490LC-11-tela-alustaiset kaivukoneet, joiden 
merkittävin uudistus on Tier 4 Final -tason Komatsu-mootto-
rit. Polttoaineenkulutus on alentunut noin 7 prosenttia. Hyd-
rauliikkaa on myös rukattu niin, että tehohäviöt ovat aiem-
paa pienemmät. PC490LC:n nostokyky on kohonnut 10 pro-
sentilla. Myös koneiden huollettavuutta on parannettu.
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Case Tier 4 Final uutuudet
Myös Case esitteli viimeisimmän päästötason 
tuotteita. Suomen markkinoita ajatellen merkkitä-
vin tuote on 20 tonnin pyöräkuormaaja 921F. Uu-
distuneen moottorin ja tehostetun jäähdytyksen 
sekä ProShift-vaihteiston ansiosta polttoaineen-
kulutuksen luvataan alenevan jopa 10 prosenttia.

Toinen kiinnostava uutuus on CX350 D, jo-
ka on ensimmäisiä D-sarjan kaivukoneita, jotka 
täyttävät Tier 4 Final -päästötason määräykset. 
Tähän päästään CEGR, SCR ja DOC -tekniikoi-
den yhdistemällä. Kun tähän lisätään hydraulii-
kan ohjaukseen tehdyt parannukset, luvataan 

kaivukoneen polttoainetehokkuuden kohentu-
van 10 prosentilla.

Molemmat Case-uutuudet on saatavilla Eu-
roopassa ensi vuoden puolella.

Timo Rintakoski
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