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Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

33 400 kävijää kahden päivän aikana kertoo, 
että tapahtumalla on selkeä tilaus kuljetus- ja 
konetapahtumien joukossa.

Mellevät 
kymmenvuotismessut

Power Truck Show

Katso lisäKuvat!

www.koneviesti.fi

Power Truck Show, on 
kymmenessä vuodes-
sa kasvanut pohjois-
maiden yhdeksi mer-
kittävämmäksi kulje-
tusalan tapahtumaksi. 
Paikalle tullaan niin lä-
heltä kuin kaukaakin 
ihmettelemään toinen 
toistaan näyttävämpiä 
kuorma-autoja. Myös 
uutuustuotteet ovat 
nousseet yhä merkittä-
vämpään asemaan.

   Timo Rintakoski

Power Truck Show syntyi osin 
Karjaalla järjestetyn Truckers Fes-
tivalin lopettamisen myötä syn-
tyneeseen tyhjiöön. Alahärmässä 
otettiin haaste vastaan, ja tuotet-
ta on kehitetty ja laajennettu vuosi 
vuodelta. Nyt vuorossa oli juhlata-
pahtuma. Kymmenes Power Truck 
Show keräsi liki 200 näytteilleaset-
tajaa. Autonäyttelyssä oli mukana 
liki 300 näyttelyautoa, mikä on en-
nätysmäärä tapahtuman histori-
assa. Myös kävijäennätys rikottiin, 
kun tapahtumassa kävi kahden 
päivän aikana 33 400 vierasta. 

ã
Herlevi Pulling Teamin näyttä-

vä ja voimakas kilpailukalusto 
kiinnosti messuvieraita.

ã Scania 140 vm. 1973 edusti näyttävästi 40 vuoden takaista 
puunkuljetushistoriaa.

Alahärmä

myynti-palvelu-huolto:
www.moottorisaha.fi 

Kyllä leikkaa - STIHL laikkaleikkurit

66,7 cm3 - 3,2 kW / 4,4 hv - 9,9 kg - 350 mm

Kaikkeen leikkaustyöhön. 
Elektroninen veden-
ohjausjärjestelmä. 
Imansuodatinjärjes-
telmä pitkällä huolto-
välillä. Taloudellinen ja 
ympäristöystävällinen 
STIHL 2-MIX moottori.
Suositushinta 1 599 €

TS 420 A

98,5 cm3 - 5,0 kW / 6,8 hv - 13,0 kg - 400 mm

Todella vahva laikka-
leikkuri. Ihanteellinen 
käytettäessä FW 20 
työntövaunun kanssa. 
Ilmansuodatinjärjes-
telmä pitkällä huol-
tovälillä. Taloudellinen 
ja ympäristöystävällinen 
STIHL 2-MIX moottori.
Suositushinta 1 799 €

TS 800TS 420 A

TS 500i
72,2 cm3 - 3,9 kW / 5,3 hv - 10,2 kg - 350 mm
Elektronisesti ohjattu polttoaineen ruiskutus 
ja vedenohjausjärjestelmä vakiona. Erinomai-
sesti tärinänvaimennettu. STIHL Elastostart ja 
puolipuristusventtiili tekevät käynnistyksestä 
helppoa. Korkea vääntö, taloudellinen ja 
ympäristöystävällinen STIHL 2-MIX moottori.
Suositushinta 1 699 €

TS 800

1 499,-
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ã X-lift Trailer nosturiperävaunu tarjoaa uutta ulottuvuutta niin nos-
toihin kuin kuljetuksiin. Kärry on muokattu Rivakan perävaunusta, jo-
hon on asennettu italialainen Fassin nosturi. Sivu-ulottumaa löytyy 
9,15 m/305 kg, maksimi nostokorkeuden ollessa 12 metriä ja nostote-
hon 995 kiloa. Kokonaismassa on varusteista riippuen 2 700–3 500 ki-
loa, ja kantavuutta 800–1 500 kiloa. Käyttövoima otetaan joko aggre-
gaatilla, jolle on tehty kotelo lavan etuosaan tai verkkovirralla. Mikä 
parasta, kärryn vetämiseen riittää BE-kortti.

ã Renault Trucksin osastolla oli ensiesittelyssä D CAB 2 M -jakelu-
auto, josta löytyy versiot 3,7–7,5 tonnin painohaarukkaan. Kantavuut-
ta on parhaimmillaan 4 625 kiloa. Uusi tuplaturbolla varustettu moot-
tori tarjoaa 180 hv:n tehon ja 540 Nm väännön.

ã Kiristääkö vanteenirrotus päätäsi? Ilkka Liukasta se rasitti auto-
nosturin renkaanvaihdon yhteydessä seitsemän tunnin verran. Si-
sukas mies ei antanut periksi, vaan kehitti ja patentoi vanteenirrotti-
men kuorma-autoja, autonostureita, pyöräkuormaajia, dumppereita 
sekä kaivos- ja satamakoneita varten. Irrottimessa on vetotehoa yli 
60 tonnia, joten tällä irtoaa tiukemminkin keskiöön kiinniruostunut 
vanne. Vanne-Welhon avulla voidaan myös helpottaa lukkovantei-
den o-renkaiden vaihtoa, mikä voidaan suorittaa ilman rengasko-
netta. Mikä tärkeintä, laite suojaa asentajaa täyttövaiheessa ettei 
lukkorengas lennä päin asentajaa. Kuvan laite on tarkoitettu 22,5–
25 tuumaisille vanteille. Hintaa sillä on 1 940 euroa.

ã
Kiinnostus amerikanauto-

ja kohtaan on jälleen herää-
mässä, josta kertoo usean 
eri toimijan maahantuomat 
lava- ja pakettiautot. Mänt-
säläläinen Americar Oy myy 
mm. Chevrolet Silverado 
-avolavoja. 6,6 litran V8 Du-
ramax -turbodieselmoottori 
tarjoaa reippaan 397 hv te-
hon ja 765 Nm väännön. Vii-
sipaikkaiseksi kevytkuorma-
autoksi rekisteröidyn pick-
upin verollinen myyntihinta 
on 84 900 euroa.

ã Volvo FH 16 750 Euro 6 tason puutavara-auton tuotanto on alka-
nut kesäkuussa ja ensimmäiset on toimitettu asiakkaille Suomeen. 
Uusien massojen ja kasvaneiden tehojen myötä neliakselisten mallien 
kysyntä on kasvussa.

ã
750 hv teho ja 3 550 Nm vääntömo-

mentti yhdessä 76 tonnin massan kans-
sa asettavat voimansiirrolle uudet vaati-
mukset. Kardaani ja nivelet ovat massii-
visen kokoisia.
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