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Monilla mausteilla
CTT Moskova

Venäjän suurin raken-
nuskonenäyttely CTT 
järjestettiin kesäkuun 
alussa Moskovassa. 
Helteinen sää ja hienot 
puitteet tarjosivat mie-
lenkiintoisen kattauk-
sen itäisen naapurim-
me rakennusteollisuu-
desta.

   Arto Turpeinen

15. kertaa järjestetty CTT Mosko-
vaan osallistui yli tuhat näytteil-
leasettajaa 35 eri maasta. Tapah-
tuma oli kasvanut hieman viime 
vuodesta, jolloin Bauma-näyttely 
verotti osallistujien määrää. Mos-
kovan kehätien varrella sijaitse-
vasta Crocus Exposta oli CTT:lle 
varattu 130 000 neliömetriä näyt-
telypinta-alaa. Samaan aikaan 
alueella järjestettiin myös kolme 
muuta yhdyskuntatekniikkaan 
liittyvää näyttelyä. Tämän vuoksi 
alueella tuotteitaan esitteli yhteen-
sä yli 1 800 näytteilleasettajaa. 

Erinomaisesti sujuneista näyt-
telyjärjestelyistä huolimatta tuot-
teisiin tutustumista hieman vai-
keutti englanninkielisen materi-
aalin puute ja yritysten edustaji-
en kehno kielitaito. Selväksi kui-
tenkin tuli, miten suuria laatu-
eroja esillä olleista koneista löytyi. 
Kontrasti myös länsimaista löyty-
vien merkkien ja paikallisten, pie-
nille markkinoille suunnattujen 

laitteiden välillä oli häkellyttävän 
suuri. 

Suurimmista rakennuskone-
valmistajista paikalla olivat lähes 
kaikki, ainoastaan Cat ja Volvo 
loistivat poissaolollaan. Näytteil-
leasettajien kirjavaan joukkoon 
mahtui myös varsin eksoottisia 
yrittäjiä, joita tuskin tullaan poh-
jolan markkinoilla näkemään.  

Perustekniikka pääosassa
CTT Moskova -näyttelyssä ei hy-
briditekniikasta tai päästömäärä-
yksistä puhuttu, vaan pääpaino oli 
perustekniikassa ja komponen-
teissa. Syykin tähän on selvä: Ve-
näjällä päästöjen hallinta on vielä 
alkutekijöissään.

Euroopan markkinoilla aletaan 
jo hiljalleen siirtyä Stage4Final-
päästötasolle, mikä tarkoittaa ko-
neisiin ilmestyvän yhä monimut-
kaisempaa tekniikkaa. Vuositu-
hannen alussa Venäjä suunnitteli 
ensimmäisen tason päästömäärä-

ysten käyttöönottoa, mutta tulli-
kiistat Kazakstanin ja Valko-Venä-
jän kanssa pakottivat alueen peru-
maan suunnitelmat.

 Venäjän hallitus kaavaili Sta-
ge 3 -päästötasojen käyttöönot-
toa vuoden 2014 alusta, mutta tä-
täkään ei ole virallisesti vahvistet-
tu. Vastaavat määräykset astuivat 
Euroopassa voimaan jo vuonna 
2006. Määräysten käyttöönottoa 
vaikeuttaa myös paikallisen polt-
toaineen huono laatu, sillä se ei 
rikkipitoisena sovellu nykyiselle 
päästöteknologialle. 

Ukrainan kireä tilanne ja ylei-
nen epävarmuus ovat aiheutta-
neet varovaisuutta myös maara-
kennusalalle. Yhtiöiden edustaji-
en mukaan kauppa käy edelleen, 
mutta harkinta-ajat ovat pidenty-
neet ja monia investointeja saate-
taan vielä lykätä. Varsinaisten ta-
louspakotteiden vaikutuksia on 
kuitenkin erittäin hankalaa arvi-
oida. 

ã Hitachi ZX225 oli varustettu mielenkiintoisella liukupuomi-kahmari 
yhdistelmällä. Takana pilkottava Hitachi 180ZX-5G edustaa jo uutta 
vitossarjaa, mutta moottorin päästötaso vastaa Euroopassa yli kym-
menen vuotta sitten käytettyä Stage 2 -normia. Molemmissa versiois-
sa on käytössä Isuzun samantehoinen moottori, mutta Euroopassa 
päästöjä alennetaan EGR:n avulla.

ã Laadukkaampaa venäläistä kaivukoneosaamista edusti UMG. 
Mallistosta löytyy kolme tela-alustaista ja kaksi pyörä-alustaista ko-
netta. Erikoisuutena mallistosta löytyy myös kolmiakselisen Kamazin 
päälle asennettu kaivukoneen ylävaunu. Moottoreina kaikissa mal-
leissa on Deutz ja pumppuina Bosch-Rexroth. Muotoilusta homma ei 
ainakaan jää kiinni.

ã Chelyabinskin traktoritehtaan uutuusmalli on noin 10 tonnia paina-
va rautateiden huoltoauto TMB-2. Voimanlähteenä toimii 122-kilo-
wattinen Deutz. Harjakoneen harjaksina toimivat jäykät vaijerinpätkät. 
Yhtiöllä on varsin kunniakas historia, sillä nettisivuston meriittilistalta 
löytyy pitkä lista kommunistisen työväenpuolueen kunniamerkkejä.

ã Kopimash valmistaa erilaisia traktorin tai puskukoneen perään 
kiinnitettäviä ketjukaivureita. Laitteet voidaan varustaa erilaisilla 
 ketjuilla, esim. routaiselle maalle löytyy oma mallinsa. Maksimi kaivu-
syvyys on 2 metriä. Lisätietoja: www.kopimash.pkt.ru

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Katso lisäKuvat!

www.koneviesti.fi

Moskova
VENÄJÄ

ã Kraneksin EK270LC muistuttaa muotoilultaan Hitachi UH:ta, mut-
ta varsinaista yhteistyötä yritys tekee Komatsun kanssa, sillä omien 
tuotteiden lisäksi Kraneks tekee metallitöitä Komatsulle. Kraneks 
EK270LC painaa 28 tonnia. Moottorivaihtoehtoina ovat 132-kilowatti-
nen Jamz tai 135-kilowattinen Isuzu. Jamzin iskutilavuus on 11 litraa, 
Isuzun 6,5 litraa.

ã Venäläinen Mitsuber esitteli Moskovassa uusimman ML344-mal-
linsa. Koneen työpaino on 10 tonnia. Peltien peitosta  löytyy Yuchain 
92-kilowattinen moottori. Ainutlaatuisen koneen luvataan yhdistävän 
ylivoimaisen suorituskyvyn, luksusluokan muotoilun ja loistavan koje-
laudan. Valitettavasti ovet olivat lukittu, joten ohjaamon tarkempi tar-
kastelu jäi haaveeksi.
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Jatkuu seuraavalla sivulla  

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi

Ennen tuossa oli oja, mutta nyt 
siitä saa leipää pöytään.

Jita-putkilla
pellot tuottamaan

Yli
30 vuoden
kokemus!

Asiantunteva 
ja joustava 
kumppani 
takaa 
onnistumisen 
putkihommissa.

• Sadevesiputket
• Salaojaputket
• Rumpuputket
• Lieteputket
• Kaivot
• Tarvikkeet

Muista myös 
ratkaisumme 
jätevesien käsittelyyn!

Puh. 03 4240 200 
myynti@telakone.com 

Enemmän kokemusta – eduksenne! 

 Puskukoneita

 Seuloja 8 kpl Kurottajia 5 kpl

KaivinkoneitaDumppereita

www.metallipalvelu.�

Toiminnot hydraulisia, tarvitsee kolme 2-toimista hydrauliikan ulosottoa
Siipien sylintereissä varoventtiilit estämässä vaurioita törmäystilanteessa
Sivuttaiskallistelu mahdollistaa tie- ja peltopro�ilin muotoilun

Metallipalvelu Hartikainen Oy /  Vepsänjoentie 1, 83900 JUUKA / Puh. 044 086 0109

PELTOJEN TASAUKSEEN JA TEIDEN KUNNOSSAPITOON

Lue lisää kotisivuiltamme osoitteessa www.metallipalvelu.�

Muita tuotteitamme: etukuormaajan kauhat, rajamerkit,
lumilingot, pyöröpaalinkeräysvaunut.

ã Näyttelyalueen ainoa rototiltti löytyi Liebherrin osastolta. Hieman 
yllättäen myös kallistuvat kauhat ja pikakiinnikkeiden valmistajat lois-
tivat poissaolollaan.

ã Ennakkoluulottomalla värityksellä siunattu Chetra EGP-450 edusti 
laadukkaampaa venäläistä kaivukoneosaamista. Cumminsin QSM1-
moottorista työtehonsa saava 45-tonninen kone olikin eräs näyttelyn 
uutuuksista. Chetra oli eräs harvoista polttoainetehokkuudella konei-
taan markkinoineista yrityksistä, sillä yhtiön mukaan koneen tietoko-
neohjatulla hydrauliikalla voidaan saavuttaa 10 % polttoainesäästöt.

Näyttelyn ulkoalueella tuotteitaan 
esitteli valkovenäläinen Amkodor. 
Lähellä pääkäytävää oli asiallisen 
oloisia, jopa CE-merkillä varustet-
tuja pienkuormaimia, mutta osas-
ton perukoilta löytyi hämmennystä 
herättäviä laitteita. Noin 30 metrin 
päässä sijainnut Liebherr loi val-
mistajien koneiden välille harvinai-
sen suuren kontrastin. 

Yleensä näyttelyihin tuodaan 
viimeisen päälle puunattuja ja kiil-
lotettuja koneita. Amkodorin lait-
teista kuitenkin löytyi viimeistelyn 
puutteiden lisäksi suoranaisia vi-
koja ja kummallisuuksia. Kysees-
sä ei kuitenkaan ole aloitteleva 
paja, vaan 85-vuotisen historian 

omaava yritys, jonka mallistos-
ta löytyy 80 erilaista konemallia. 
1970-luvulla Amkodorin pyörä-
kuormain sai Neuvostoliiton ta-
loudellisten saavutusten näytte-
lyssä jopa ensimmäisen luokan 
kultamitalin. 

Amkodorin koneille on helppo 
naureskella, mutta toisaalta kan-
nattaa muistaa, että ne on suun-
nattu olosuhteisiin, joissa työt on 
vielä muutamia vuosia sitten hoi-
dettu lapiolla ja härkävankkureil-
la. Kehnokin kampe puoltaa paik-
kansa jos vaihtoehtona on maan-
tien rakentaminen miesvoimin.

Arto Turpeinen 

Itä-Euroopan ihme

ã Noin kuuden tonnin painoisen pyöräkuor-
maimen alta löytyi alati laajeneva öljylätäkkö. 
Ilmiö näytti kiinnostavan messukävijöitä, 
mutta ostohaluja tämä ei suuremmin herätä.

ã Amkodorin 23 tonnin painoinen kaivukone on kohtuullisen siistin näköinen, mutta 
konepeiton saranoita laitteeseen ei ole raaskittu asentaa, vaan kaikkien luukkujen avaa-
minen vaatii kuusikanttipulttien ruuvailun. Onneksi edes jäähdyttäjän korkki oli näkyvil-
lä. Pohjapelti oli orastavan kostea öljystä.

ã Amkodorin osastolla oli esillä myös uutuudeksi ilmoitettu 10 500 
kiloa painava 333B-pyöräkuormain. Moottorina toimii Minsk Motor 
Plantin D-260D. Tehoa löytyy 95,6 kilowattia. Valitettavasti ilma-
kompressorin hihna oli katkennut jo tulomatkalla.

ã Pyöräkuormaimen puomiin oli asennettu 
ilmeisesti jonkinlainen stoppari. Valitetta-
vasti hitsarille oli tainnut pukata kiirettä, sillä 
sauma oli suorastaan liikuttavan soma.

ã Amkodorin 703M-traktorikaivuri on rakennettu Belaruksen ym-
pärille. Varsin selkeästi erottuvat jälkivarustelut saavat voimansa 
voimanottoakseliin liitetystä hydraulimoottorista. Hydrauliöljytankki 
sijaitsee rungon vierellä. Internetistä laitteelle löytyi myös hinta:  
28 621 euroa.
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ã Reform Metrac H7X -matalapaino-
pistetraktori on suunniteltu erityisesti 
rinteissä työskentelyyn, mutta laite so-

veltuu myös tasamaan kiinteistöhoitoon. 
Nelipyöräohjatun koneen molemmista 

päistä löytyy mekaanisen voimanulosoton 
lisäksi kattava valikoima hydrauliliittimiä. Ta-

kana on kolmipistenostolaite. Lisälaitteina voidaan 
käyttää mm. lumilinkoa, erilaisia ruohonleikkureita ja karhottimia. 
Suomeen konetta tuo J-Trading Oy.
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Ukrainan epävarmasta tilanteesta ja talouspakotteista huolimatta Venäjällä parannetaan 
infrastruktuuria tasaisesti. Esimerkiksi maassa vuonna 2018 järjestettävät jalkapallon MM-
kisat pakottavat panostamaan sujuviin kulkuyhteyksiin. Eräs koko maanosan vaarallisim-
mista tieosuuksista on Moskovan kehätie, jonka varrella myös Crocus Expo sijaitsee.

ã John Deere on maailmalla tunnettu myös maarakennuskoneiden 
valmistajana, mutta Euroopan markkinoilla ei merkkiä ole nähty. Syy-
nä tähän on yhtiön yhteistyö Hitachin kanssa, jonka vuoksi John Dee-
re ei saavu sotkemaan vanhan maailman markkinoita. Asiallisen oloi-
nen JD E210LC painaa 23 tonnia ja on varustettu yhtiön omalla 
112-kilowattisella Power Tech -moottorilla.

ã JCB:llä on Venäjällä vankka markkina-asema, mikä näkyi myös 
osaston koossa. JCB 1CXT on tela-alustainen liukuohjattu kaivuri-
kuormain, jonka maksimi kaivusyvyys on jopa 3 metriä. Etukuormaa-
jan nostokorkeus on 2,7 metriä. Koneen paino on noin 3,9 tonnia. Liu-
kuohjatut koneet ovat Venäjällä varsin suosittuja, mikä näkyi myös lu-
kuisina esillä olleina koneina.

ã Suuressa maassa myös kär-
ryt ovat isoja. Puolalainen Bodex 
valmistaa varsin jyhkeitä kippaa-
via puoliperävaunukärrejä. Va-
kiotilavuus on 33 kuutiota, mutta 
neliakselisena kärryn tilavuudek-
si saadaan jopa 76 kuutiota.

ã Manitex Liftking 12M -maastotrukki kulkee roudankin runtelemalla 
pihamaalla. 8 300 kiloa painavan trukin nostokyky on 5 400 kiloa. Huip-
punopeus on 30 kilometriä tunnissa. Suurin nostokorkeus on jopa yli 
420 cm. Moottorina hyrrää 92-kilowattinen Perkins.

ã Jyrsinvalmistaja PrimeTechin uusin tela-alustainen PT300-malli 
on varustettu John Deeren 205-kilowattisella moottorilla. Vakiomallin 
paino on noin 12,5 tonnia. Laitteeseen on saatavan myös kiven murs-
kaimia ja erilaisia hakkureita. Videoiden perusteella lepikko murs-
kaantuu lähes väkivaltaisella rytinällä. PrimeTechin kotimainen maa-
hantuoja on Tapio Pirttinen Oy.

ã Hollantilainen Sherpa 100 -minikuormain on saatavana bensa-, 
diesel- tai sähkökäyttöisenä. Samasta laitteesta löytyy myös erittäin 
ahtaisiin tiloihin suunniteltu kapeampi versio. Dieselmalli on varustet-
tu Kubotan 14-kilowattisella moottorilla. Painoa laitteella on 730 ki-
loa. Sherpa valmistaa myös runko-ohjattuja pienkuormaimia, suurin 
malli painaa 1 390 kiloa.

ã  Doosanin omistama DISD on mielenkiintoinen esimerkki konei-
den räätälöinnistä eri alueille. Merkin pyöräkuormaimet on suunnattu 
kehittyville markkinoille, kuten Afrikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja 
Venäjälle. Ulkonäöltään kiinalaisvalmisteinen DISD muistuttaa hyvin 
paljon Doosania, mutta työnjälki ja komponenttien laatu on selvästi 
emoyhtiön tuotteita kehnompi. Ensimmäiset DISD-merkkiset kuor-
maimet valmistettiin vuonna 2010.

ã Pyöräkuormaimella tasaisen pinnan tekeminen saattaa olla äkki-
näiselle hankala homma. Kirovets-yhtiö oli helpottanut asiaa asenta-
malla kuormaimensa peräosaan puskulevyn. Sama tehdas valmistaa 
myös mm. pyöräkuormaimiin suunniteltuja kyntöauroja.

ã Puolalainen Zaslaw valmistaa erilaisia peräkärryjä rakennus-ja 
metsäteollisuuden tarpeisiin. Puoliperävaunumallisella tukkikärryn 
kokonaispituus on 13,7 metriä. Kolmiakselinen versio painaa 4 900 
kiloa. Kantavuutta löytyy yli 30 tonnia. Pankkovaihtoehtoja on 4,  
mukana mm. Nurmi ja Alucar.

ã Terex on aloittanut myös amfibioajoneuvojen 
valmistamisen. Erittäin vaativiin arktisiin olosuhtei-
siin suunnattu Terex ZZ3 on saatavana kuuden hengen hytillä tai ta-
varankuljettamiseen tarkoitetulla umpikopilla. Laitteen tyhjäpaino on 
3 600 kiloa ja se on varustettu 96-kilowattisella moottorilla. Huippu-
nopeus tiellä on 63 km/h ja vedessä 5 km/h. Ajoneuvot valmistetaan 
Russian Machinesin tehtailla Venäjällä.
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