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Masiinamessut 2015

  Arto Turpeinen

ã Perinteisistä koneista poike-
ten esillä oli myös harrastepele-
jä. Satamotors esitteli YCF:n mi-
nicrosseja ja mopoja. Pienestä 
koostaan huolimatta esim. 125 
kuutioisella nelitahtimoottorilla 
kiitävä menopeli soveltuu myös 
aikuisten harrastelaitteeksi. 

Masiinat messuilla
Joka toinen vuosi 
järjestettävät Masiina-
messut pidettiin Hon-
kajoella. Pesämäen 
moottoriurheilukes-
kuksessa oli masii-
noita laidasta laitaan.  

Honkajoella järjestettävät Ma-
siinamessut keräsi raikkaan 
tuulisessa säässä kolmen päi-
vän aikana yli 12 300 vierai-
lijaa. Näytteilleasettajia oli 
paikalla noin 150. Tapahtu-
ma onkin vakiinnuttanut 
paikkansa kotimaisessa 
messukalenterissa.  

Huomionarvoista on, 
että tapahtuma ei keskity pel-

kästään ammattilaisten tarvelait-

teisiin, vaan mukana on myös mo-
nia harrastevehkeitä ja laitteita, 
joista osa kiinnostaa myös perheen 
pienimpiä. Samalla myös paikalli-
silla lähiruuantuottajilla on mah-
dollisuus esitellä ja markkinoida 
tuotteitaan. Messujärjestäjien mu-
kaan kaupankäynti tapahtumas-
sa oli vilkasta ja poiki myös uusia 
kontakteja ja tarjouspyyntöjä. Kuu-
mimmat tuoteuutuudet tosin esi-
tellään isommissa tapahtumissa. 

Honkajoki

ã Giant V6004T:n tyhjennyskorkeus Z-puomilla on 3,3 m, mutta ko-
neesta on saatavilla myös teleskooppipuomilla varustettu versio. Nos-
tokyvyksi ilmoitetaan 2 500 kiloa. Koneen työpaino on 3 400 kiloa ja 
huippunopeus 28 km/h. Tehoja Kubotan moottorista irtoaa 36 kW.

ã Karvian metalli ja kone esitteli Wilton-merkkisiä lekoja, joiden var-
ret ovat valmistajan mukaan maailman vahvimpia. Kokoja oli tarjolla 
1,8 kilosta aina 10 kilon mötikkään. Messutarjouksessa hinnat olivat 
55-200 euroa.

ã Jykevä H30-takalanoja on kolmea eri kokoa. Leveydet ovat 250–
300 cm. Levyn korkeus on 65 cm. Traktorisuositus on 100–250 he-
vosvoimaa. Hinnat ovat 4 800–5 340 euroa sisältäen arvonlisäveron.  

ã Schäfferin uusimpia malleja on 8600 Z. Koneen työpaino on 5 500 
kiloa ja konepeiton alta löytyy 75 kilowattinen Deutzin moottori. Kaa-
tokuormaksi kone suorassa ilmoitetaan 3 800 kiloa.

ã Can-Amin nuorisomalli DS 90X on suunniteltu alle 10 vuotiaille. Lai-
tetta kiidättää 90 kuutioinen ilmajäähdytetty moottori. Kuivapaino on 
111 kiloa. Vaihteisto on automaattinen CVT. 

ã Konevuokraamo Rentin alkuvuosi on alkanut positiivissa merkeissä.
Juha Leivon mukaan traktorit ovat olleet kysyttyjä vuokralaitteita. Myös 
McCloskeyn murskien ja seulojen myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Li-
säksi Rentti toimii Hitachin maarakennuskoneiden jälleenmyyjänä. 

ã MultaVexin vibrakauhat soveltuvat karkeamman maa-aineksen seu-
lomiseen esim. putkilinjoille tai tienpohjille. Lisävarusteena saatavilla on 
melutasoa vaimentavia kumipehmikkeitä ja tiheämpiä seulaverkkoja. 

ã IKH:n valikoimiin kuuluu TAR244-traktori. 13 480 euron hintaan 
kuuluu etukuormaaja. Traktorin huippunopeus on 24 km/h. 17,6 kW 
moottorin tyyppi on KMT857TE, ja hydrauliikan tuotto on 32,9 l/min.
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Tervetuloa 

Farmari 

-messuille!

Osastomme: 

Kk2 326

EVO 30 Halkaisuvoima 2-3,5 tai 3-5,6 tn 

EVO 36 HC  Hydraulinen sahalaipan kääntö 
ja hydraulinen halkaisuterän korkeuden säätö 

EVO 36 Halk.voima 2 - 8 tai 10 tn

EVO 36 HC Lite Hydraulinen halkaisuterän 
korkeuden säätö

Käyttövoimavaihtoehdot: 
• Traktori (3-piste nostolaite) 
• Sähkömoottori 7,5 kW • Polttomoottori 14 hv
• Lisävarusteena mm. puunnostajat ja tukkipöytä.

Kysy lisää! 
Katso jälleenmyyjät: www.pilkemaster.com


