
NRO 17     4. 12. 2014 99NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT98 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT NRO 17     4. 12. 2014

ã Gemmo Group on telastovalmistaja, jolla on kumitelastoja 1,5– 5,5 
tonnin ja metallitelastoja 1,5–60 tonnin välillä. Valmiit telastot ovat eten-
kin pienvalmistajille kätevä tapa valmistaa erityyppisiä telakoneita. Suu-
ren valmistajan tekemänä yksikköhinta jää halvemmaksi kuin muutaman 
kymmenen sarjoissa. (SN)

ã Radio-ohjattavia robottikoneita oli esillä useammallakin merkillä. 
Energreenin RoboPower oli näytteillä olleista järein. Painoa on 4 500 
kg ja moottoriteho on 103 kW. Tela-alustaisen koneen molemmissa 
päissä on nostolaitteet ja mekaaninen voimanotto sekä hydraulipika-
liittimet. Kone on sen verran järeää tekoa, että siinä voidaan käyttää 
normaaleja traktorin työlaitteita. (SN)

ã

Viime kesä-
nä esitelty 
Avant 765 i oli 
esillä Italialai-
sessa varuste-
lussa: puomin 
päähän oli so-
vitettu hedel-
mäpuun ravis-
telulaite, jolla 
saadaan hedel-
mät ravisteltua 
puuta vahin-
goittamatta. 
(SN)

ã Diecin uudessa Evo 2 -mallissa on kahdella ajomoottorilla varustet-
tu portaaton VS Vario -voimansiirto. Voimansiirrossa on neljä eri ajoti-
laa, jotka tilanteesta riipuen käyttävät yhtä tai kahta hydraulipumppua. 
Polttoaineen säästöksi luvataan järjestelmän avulla jopa 18 %. (UO)

ã C-Track on ympäristön hoitoon tarkoitettu uusi pienkuormain, 
jonka myynti vientiin ei ole vielä alkanut.  Valmistajan edustaja 
myönsi avoimesti, että he pyrkivät Kramerin kanssa samoille mark-
kinoille. Valmistajan tunnetumpi tuotemerkki on MultiOne, jota edus-
taa Suomessa mm. BT-Agro. (UO)

ã Maastokelpoinen trukki on kätevä ja hinnaltaan kurottajaa edulli-
sempi vaihtoehto. Italialainen, paikallisille markkinoille suunnattu 
Elephant 5000 on varustettu Perkins-moottorilla ja hydraulisella voi-
mansiirrolla. Konee paino on nelisen tonnia, nostokorkeus on 4 m. (UO)

ã Venieri 5.63 B-TL on teleskooppipuomilla varustettu pyöräkuor-
main, joka nostaa kahden tonnin taakan viiden metrin korkeuteen. 
Koneen omapaino on 6,6 t ja moottoriteho 65 kW/89 hv. Suomessa 
Venieriä edustaa Artve Trading Oy. (UO)

ã Faresinin mallistossa on hydrostaattisella voimansiirolla varustettu-
jen kurottajien lisäksi uusia VPS-malleja, joissa on Bosch Rexrothin 
portaaton voimansiirto. Faresin 7.30 C VPS -malli nostaa 2,5 tonnia  
7 metrin korkeuteen, suurin maantienopeus on 40 km/h. (UO)

Italiassa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka ovat erikoistuneet melko suppeaan toimi-
alaan. Vaatimattomuus ei kuulu sikäläiseen kan-
sanluonteeseen, minkä vuoksi jokainen yrittää 
pärjätä omalla sektorillaan.
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Kalustoa kuormaukseen 
ja ympäristön hoitoon

Hybridejä ja erikoisuuksia

 Italialaiset ovat verkostoitumisen 
mestareita. Suunnittelua, koneis-
tusta ja muuta alihankintaa tarjo-
avat palvelut löytyvät yleensä koh-
tuullisen matkan päästä.

Valmistajat kehittävät uusia ko-
netyyppejä yhdistelemällä kahden 
eri laitteen ominaisuuksia, esimer-
kiksi asentamalla pyöräkuormai-
men runkoon teleskooppipuomin 
tai tarjoamalla siimaleikkuria vaa-

katasoleikkurin lisävarusteeksi. 
Kurottajien voimansiirtojen ke-

hitys on ollut nopeaa. Portaatto-
mien voimansiirtojen tarjonta li-
sääntyy, koska ne sekä lisäävät ve-
tovoimaa että parantavat hyöty-
suhdetta. Polttoaineen kulutus 
laskee, koska automatiikka so-
peuttaa moottorin kierrokset teh-
tävän työn ja kuormituksen mu-
kaan. 


