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Jatkuu seuraavalla aukeamalla

ENNÄTYSSUURET MESSUT
Maxpo 2015 maara-
kennus- ja ympäristö-
hoitokoneiden näyt-
tely järjestettiin on-
nistuneesti Hyvin-
kään lentokentällä. 
Auringon hellimässä 
tapahtumassa rikot-
tiin ennätyksiä niin 
kävijämäärän kuin 
näytteilleasettajien-
kin osalta.

Maxpo-näyttely 10.-12.9.2015

 Teksti: Arto Turpeinen 
Kuvat: Tommi Hakala, Jussi 
Laukkanen, Timo Rintakoski, 
Arto Turpeinen

Maxpo 2015 pidettiin komean in-
tiaanikesän helliessä messukan-

saa. Vaisuhko alkuvuosi ja hil-
jalleen hiipivä syksy eivät 
latistaneet mielialaa, sil-
lä useammaltakin taholta 
saatiin toiveikkaita tietoja. 
Perjantaina 11.9. julkais-
tun Infrabarometrin mu-
kaan rakentamisen kol-
men kuukauden liike-
vaihdon vuosimuutos 
on kasvanut jokaisella 

rakentamisen toimialal-
la. Eniten kasvua on tapah-

tunut maa- ja vesirakentamisessa, 
peräti 16 %. Urakoitsijoiden kans-
sa käytyjen keskustelujen perus-
teella alueelliset erot ovat kuiten-
kin suuria, esim. Keski-Suomessa 
urakoitsijoita työllistää mm. Ää-

nekosken Biotuotetehtaan raken-
nustyöt ja väylien parantaminen.

Piristyneet näkymät heijas-
tuivat myös Maxpo-näyttelyyn. 
Näytteilleasettajia paikalla oli en-
nätysmäärä, 240 yritystä. Myös 
kävijämäärässä oli edelliseen, 
vuonna 2013 järjestettyyn näyt-
telyyn verrattuna selkeää kasvua. 
Kolmen päivän aikana tuottei-
siin tutustui 16 800 kävijää, mikä 
on 12 % edelliskertaa enemmän. 
Loppuvuoden näkymiin vaikutta-
vat suuresti hallituksen linjaukset, 
joten täyttä poutaa ei vielä voida 
ennustaa. 

Laajempi tarjonta
Maxpo-näyttelyn tuotevalikoima 
oli aiempaa laajempi. Esimerkiksi 
työnäytösalueella nähtiin aiempaa 

enemmän puu- ja bioenergia-alan 
tuotteita. Myös työkalukauppiaat 
ja pienemmät alan toimijat olivat 
innokkaasti mukana esittelemässä 
uutuuksiaan. 

Vuosi on tuonut mukanaan 
muutoksia myös edustajapuo-
lella. Eurocomachin maaraken-
nuskoneiden edustus on siirty-
nyt Minikone Oy:lle, joka on tul-
lut tunnetuksi lähinnä vuokra-
toiminnastaan. Merkittävä yri-
tyskauppa varmistui hieman en-
nen Maxpo-näyttelyä, sillä Real 
Machinery osti Daetekin koko 
osakekannan. Muutenkin kaup-
poja kelpasi juhlistaa Maxpossa, 
esim. Paupek Oy hankki kerralla 
peräti kuusi Doosania. 

Hyvinkää

18,8 tonninen Hyundai HL960 edustaa valmistajan uusinta mal-
lisarjaa. Päästötaso 4 Final-saavutetaan EGR:n ja SCR:n avulla. Sa-
malla polttoaineenkulutuksen ennakoidaan pudonneen 10 %. Moot-
torina on 168 kilowattinen Cummins. Tilava ohjaamo on uudistunut 
täysin, esim. katkaisimia on keskitetty yhteen paikkaan. Lisävarus-
teena on saatavana mm. etuakselin jäähdytys. (AT)

ã Dumppereita myydään vuosittain muutamia kappaleita. Rotator 
yllätti messuväen esittelemällä Bell B40D:n, joka onkin tosin suun-
nattu vuokrakäyttöön. Työpaino on n. 30 tonnia ja maksimikuorma on 
37 tonnia. Lavan koko on 24 kuutiota. Lastia kiidättää Mercedeksen 
449-hevosvoimainen moottori. 3B-päästötaso saavutetaan SCR-jär-
jestelmällä.  (AT)

ã

Lyhytperäisten 24-tonnisten kaivukoneiden luokka on nykyään 
varsin suosittu. Doosan DX235LCR-5 täyttää tuoreimmat päästönor-
mit, mutta peltien kätköistä ei löydy hiukkassuodatinta, vaan pako-
kaasut puhdistuvat pakokaasunkierrätyksellä, SCR:llä ja hapetuska-
talysaattorilla. Maxpossa Paupek Oy hankki peräti kuusi Doosania 
kerralla. (AT) 

ã

Komatsun mallisto siirtyy myös käyttämään taso 4 Final -päästöt 
täyttäviä moottoreita. Komatsu PC240LC-11 painaa noin 26 tonnia. 
Tärkeimmät komponentit ovat Komatsun itse suunnittelemia. Komat-
su tarjoaa ilmaiseksi uuden 3B-päästötason koneen ostaneille huo-
lenpitopalvelun, joka sisältää mm. määräaikaishuollot 2 000 h/3 v, 
partikkelisuodattimien vaihdot 2 kpl/9 000 h ja öljyröntgenin. (AT)

ãHitachin ensimmäinen Suomeen rantautunut, taso 4 -päästömää-
räykset täyttävä kone on 35 tonninen Hitachi ZX350-LC6. Päästöta-
solle päästään EGR:n, DOC:n ja SCR:n avulla ilman hiukkassuodatin-
ta. Moottorina möyrii 210 kilowattinen Isuzu. Puomiston tappien ras-
vausväli on 500 tuntia. Vakiovarusteisiin kuuluu mm. Webasto ja tie-
donkeruujärjestelmä. (AT)

ã

ã Konekeskon ja vuokrayhtiö K-rentin osastolla oli esillä kaikilla her-
kuilla varustettu Kobelco SK75SR-3. 7,5 tonnia painavan koneen oh-
jaamoon oli asennettu mm. jytkymmän stereolaitteet ja tablettitieto-
kone. Tabletin käyttötarkoitus ei ollut viihdekäyttö, vaan yrittäjän te-
hokkaampi ajankäyttö. Laskut voi tehdä heti urakan päätyttyä, joten 
illalla voi keskittyä muihin askareisiin. (AT)
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ã Iisalmelainen Konevel on aloittanut kotimaisen JPT Jaskari Oy:n 
valmistaman Serco Kerttu 2500-takalevyn myynnin. Yrityksen edusta-
jien mukaan uutuus herätti Maxpossa paljon kiinnostusta. (AT)

ã MyltaVexin kauha eroaa muista muoviroottorikauhoista siinä suh-
teessa, että roottoreita on vain yksi ja se on kiinnitetty avattavaan vi-
siiriin kauhan eteen. (JL)

ã Myös Avantin työlaitevalikoima on täydentynyt muoviroottoriseu-
lakauhalla. Työnäytös osoitti, että tämän tyyppinen kauha on erittäin 
hiljainen. (JL)

ã Suomessa valmistettavat talvityölaitteet ovat Real Machineryn uusin 
aluevaltaus. Real-työlaitteiden myynti kännistyi Maxpossa, jossa näyt-
teillä oli muun muassa tämä siipilumiaura. Valmistaja RP-koneet Ky. (JL)

ã MultaVexin Rotor-nimellä myytävän kauhan tilavuus on 200 litraa ja 
omapaino ainoastaan 240 kg. Näin se soveltuu jopa kevyisiin 3-tonni-
siin kuormaajiin. Hydrauliikan tuottovaatimus on 30–60 l/min. (JL)

Doosanin pyöräkuor-
mainmalliston toisek-
si suurin kone DL450-5 
siirtyy uuden päästöta-
son myötä vitossarjaan. 
25,7-tonninen kone ura-
koi Scanian 12,7 litrai-
sen moottorin voimalla. 
Tehoa on 286 kilowattia. 
Hiukkassuodatin ei ole, 
vaan päästötasot saa-
vutetaan urearuiskutuk-
sella ja pakokaasunta-
kaisinkierrätyksellä. Oh-
jaamo on kokenut lukui-
sia uudistuksia, esim. 
näkyvyyden kerrotaan 
olevan luokkansa pa-
ras. (AT)

ã Artve Trading on aloittanut Forway-kuormainten maahantuonnin. 
Malleja on tarjolla kolme kokoluokissa 1 975–2 860. Hinnat ovat 18 800– 
29 300 euroa + alv. Hintaan sisältyy mm. kauha, piikit ja hyd.pikakiinni-
kek Jämäkänoloisia koneita kiidättää Perkinsin moottorit ja Sauer Dan-
fossin hydrauliikka. Malliston pienin oli jo myyty ennen Maxpoa. (AT)

ã Volvo esitteli ensimmäisen maansiirtokäyttöön rakennetun FH Xpro 
järeällä etuosalla varustetun kuoma-auton. Viisiakselisessa autossa on 
20 tonnin etuakseli, kuormanilmaisin sekä Volvo Dynamic Steering -oh-
jausjärjestelmä. Auton tekninen yhdistelmämassa on 80 tonnia. (TR)

     Suojattujen louhoskauhojen käyttö on lisääntymään päin myös Suo-
messa. Etuna on palojen nopea vaihto, koska hitsausta ei tarvita. Kesto-
tecin kauhat valmistetaan Miiluxin kulutusteräksistä ja kynsijärjestelmät 
ja suojauskomponentit valmistaa espanjalainen MTG. Miilux Oy hankki 
viime vuonna osake-enemmistön Kestotec Oy:stä ja samalla Miilux-ku-
lutusterästuotteiden kotimaan myynti siirtyi Kestotecille. (JL)

ã

ã

ã

Muoviroottoreilla varustetut seula-
kauhat tekivät Maxpossa näyttävän maihin-
nousun Suomeen. Laitteiden toimintaa demon-
stroitiin ahkerasti työnäytösalueilla. Ratkaisussa on 
eräitä selviä etuja. Yksi tärkeimmistä on rakenteen keveys, mikä tekee 
näistä laitteista erinomaisen soveliaita kevyisiin koneisiin. Toimintape-
riaatteessa on myös hieman eroa yleisimpiin teräsroottorisiin seula-
kauhoihin. Muoviroottorikauhoissa roottorit pyörivät samaan suun-
taan, joten ne eivät ota väliinsä mitään tavaraa. Kauha ei siis murskaa, 
vaan ainoastaan seuloo. Muoviroottorit ovat varaosana luultavasti 
halpoja, joten laitteiden ylläpito tulee halvemmaksi kuin teräsroottori-
kauhojen. Uudenmaan työlaite Oy:n osastolla esiteltiin englantilaista 
Gury-Starin valmistamaa SBS-seulakauhaa. Kauhaa on useita leveyk-
siä alkaen 50 cm:stä. Sen paino on ainoastaan 155 kg. (JL)
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Doosan DX255LC-5 on 
saatavana myös mate-
riaalinkäsittelytehtäviin 
soveltuvalla nouseval-
la ohjaamolla. Deletelle 
matkaava kone selviää 
Taso 4 päästönormeis-
ta ilman DPF-suodatin-
ta. Moottori on 137 ki-
lowattinen. Perinteisen 
version työpaino on 
noin 25,5 tonnia.  (AT)

ã Hyundai uusi kaivukonemallistonsa, samalla telakoneiden malli-
merkinnät muuttuvat HX:ksi. Ensimmäisenä Suomessa esiteltiin 30 
tonninen HX300L. 171-kilowattinen Cummins kipuaa viimeisimmälle 
päästötasolle EGR:n ja SCR:n yhdistelmällä. Myös ohjaamo on täysin 
uusittu, esim. katkaisimien määrä vähentynyt, sillä useimpia toiminto-
ja ohjataan näyttöpaneelilta. Hytin koko on kasvanut 13 %. (AT)

ã Valmiit lavalaitaprofiilit ovat Keski-Euroo-
passa yleisiä, mutta Suomessa harvemmin 
nähtyjä. Tsekkiläisellä Fuhrmannillaon suuri 
valikoima eri tarpeisiin suunniteltuja profiile-
ja. Uutuutena kevyet 2,5 mm profiilit. (JL)

ã Venäjän karhu näkyy Tonar-trailereiden tuotemerkissä. Maxpossa 
oli näytillä erityisesti suomalaisia painorajoja varten räätälöity 48-ton-
ninen puoliperävaunu, joka sopii 6x4 vetäjille. Tonar on suuri valmis-
taja Venäjänkin mittakaavassa, ja sillä on jopa oma kuorma-automal-
listo. Maahantuoja on Vantrail VTR Oy. (JL)

ã Vianor myy Pressure Pro -rengaspaineenvalvontajärjestelmää. 
Järjestelmää voi käyttää minkä tyyppisissä ajoneuvoissa tahansa. Jo-
kaiseen renkaantäyttöventtiiliin tulee langaton lähetin, joka kertoo jär-
jestelmälle sekä paineen että lämpötilan. Kuljettaja voi katsoa ajoneu-
von renkaiden tilan vaikkapa älypuhelimensa kautta. (JL)

ã Movax valmistaa nykyisin myös kaivinko-
neisiin asennettavia lyöntipaalutuslaitteita, 
jotka kiinnitetään tavallisen pikaliittimen 
avulla. Lyöntilaitetta tarvitaan, mikäli täryttä-
viä menetelmä ei voi käyttää. (JL)

ã Bobcat uusii alle 2 tonnin kaivukoneensa. 
E20-mallin työpaino 1 887 kiloa. Kompaktista 
koostaan huolimatta ohjaamo on avara ja hal-
lintalaitteet hyvin käsillä. Huollettavuuden lu-
vataan olevan huippuluokkaa. (AT)

ã Leica iCon-koneohjausjärjestelmät kattavat sekä 2D- että 
3D-vaihtoehdot. Työkoneeseen asennettava iControl PowerSnap on 
langaton telakka, johon voi asettaa esimerkiksi tässä näkyvän 7 tuu-
man näytöllä varustetun ohjauspaneelin. Samaa ohjauspaneelia voi 
käyttää sekä 2D- että 3D-puolella. (JL)

ã Yanmar on pienissä kaivuriluokissa erittäin suosittu merkki ja ylei-
nen vuokrakone. Malliston suurin, Yanmar SV100-2 painaa n. 9 600 
kiloa. Peräylitys sivulle on ainoastaan 17 cm. Uusitusta ohjaamosta 
luvataan 360 asteen näkyvyys. 51,7 kilowattinen Yanmarin moottori 
täyttää 3B-päästötason. (AT)

ã

Täysmekaanisen 
Risutec PN60 -istu-
tuskoneen tiivistys-
käpälä on muuttu-
nut ensiesittelyn jäl-
keen ja on saanut 
suuremman tiivis-
tyspainon. (TH)

ã  Hyväkone esitteli uuden yhdistetyn paali- ja koneenkuljetusperä-
vaunun. Keinutelissä on 445/45 R14,5 -renkaat ja kantavuutta ilmoite-
taan 14 t. Käytetyillä renkailla ja uusilla vanteilla verollinen hinta oli 
messutarjouksena 11 408 euroa, jarruvarustuksen vaunuun saa 700 
eurolla. (TH)

ã Konevälitystoimintaa harjoittava Euro Plant Finder välittää Irlanti-
laisia PF-traktorilavetteja. Ylempi kaksiakselinen 19 tonnin kokonais-
painoinen malli maksoi messutarjouksena verottomana 11 900 euroa, 
alempi kolmiakselinen ja 27 tonnin kokonaispainoinen malli 13 900 
euroa. (TH)
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ã Volvon mallistosta löytyy myös purkuko-
neita. SK-Purku Oy:n Volvo EC380E High 
Reach -mallilla ylletään jopa 23 metriä kor-
kealle. Eteenpäin ulottuvuus on 14 metriä. 
Koneen työpaino on noin 51 tonnia. Purku-
puomi voidaan vaihtaa perinteiseen puomiin 
noin puolessa tunnissa. (AT)

ã Kone Saksman Oy myy italialaisia MB 
murska- ja seulakauhoja. Valikoima käsittää 
viisi kauhaa yli 18 tonnisiin kaivukoneisiin. 
Kuvan leukamurska painaa liittimineen 5900 
kg. Lisäksi voi hankkia akkuvirralla toimivan 
magneetin. Tuotto on käsiteltävästä materi-
aalista riippuen 45–65 tonnia tunnissa. (TR)

ã Dynasetin magneettia ei liitetä sähkötöp-
seliin vaan kaivinkoneen hydrauliikkalinjaan. 
Virtausta tarvitaan vain 18 l/min. Magneetin 
paino on 430 kg ja se kykenee nostamaan 
2 700 kg. (JL)

ã Kinshofer vaakasylinterinen DO2H-30 kahmari ei ole suuren suuri 
ja siksi se painaa vain 90 kg. Leukojen nimellistilavuus on 35 litraa ja 
suurin sallittu kuorma on 1 000 kg. Jos kamppeen yhdistää minikai-
vinkoneeseen, on sopiva kokoluokka 1–2 tonnia. (JL)

ã Rototiltin R-sarja kattaa kokoluokat 10–30 tonnia. Uutuustuottei-
na Maxpoissa olivat Rototiltin omat täryttimet sekä kauhan asento-
tiedot koneenohjausjärjestelmälle antava Rototilt Positioning Soluti-
on. Rototilt Group AB ja Indexator Rotator System AB ovat nykyisin 
erillisiä yhtiöitä ja jälkimmäinen on keskittynyt nostureiden hydrauli-
siin pyörittäjiin. (JL)

ã Kinshoferin uutuus on sylinteritön TC02- 
180-minikallistaja, joka on tarkoitettu 1–2,5 
tonnin minikaivinkoneisiin. Kallistukulma on 
90° suuntaansa. Laitteen leveys on 16,7 cm 
riippuen kiinnikkeestä ja paino vain 35 kg. (JL)

ã Of-kulutusterävalikoi-
maan on tullut uutuutena 
entistä kovempaa laatua 
olevia teriä. Uudet mallit 
ovat nyt aavistuksen entisiä 
ohuempia, mutta kestäväm-
piä. Of-kulutusteriä edustaa 
Suomessa Metsätyö Oy. 
(JL)

ã

Farmtools Oy esitteli uuden Promex IBC-säiliön kannellisena. Jy-
kevä kansi suojaa säiliöyhteydet kolhuilta sekä estää polttoainevar-
kaudet. Mika Lind Farmtools Oy:stä kertoo, että idea tähän tuli ni-
menomaan asiakaspalautteiden johdosta. Polttoainevarkaudet ovat 
jokapäiväinen ongelma työmailla. Tilavuus on 970 litraa, joten säiliön 
kuljettamiseen ei tarvita ADR-lupaa. Säiliö on UN-hyväksytty ja VTT:n 
testaama. 2 121 euron (alv 0 %) hintaan kuuluu valuma-allas ja siivek-
keet, camlock-täyttö, ylitäytön estin ja imuyhde. Lisävarusteena on 
saatavissa pikaliitin imuletkulle sekä 12/24 V sähköpumppu. (TR)

Lisää 
NÄYTTELYHUMUA

seuraavassa
Koneviestissä!

ã Minikone Oy:n maahantuontiin siirtynyt 
Eurocomach uusii mallistoaan. Nollaperäisen 
es85zt:n työpaino on n. 9 000 kiloa. Yanmar 
4TNV98 -moottorista louhitaan tehoa 46,5  
kilowattia. Valmistaja lupaa polttoaineenkulu-
tuksesi 8,5 litraa tunnissa. Lisähydrauliikan 
tuotto on 100 litraa minuutissa. (AT)

ã Koneviestin numerossa 11/2015 esiteltiin Saka-oksasaha. 
Maxpossa Konestar Oy esittely kolme uutta kaapelitöihin liittyvää 
työkalua. Kuvassa oikealla Kake-linjanpurkulaite, joka kaivukonee-
seen kytkettynä nopeuttaa ilmajohtojen purkamista. Johto kääritään 
113 cm halkaisijaltaan olevaan kelaan ja kiepin voi nostaa suoraan 
auton lavalle. Keskellä on Karu-kaapelinohjausrulla, jolla paksut kaa-
pelit voidaan ohjata kaivannon pohjalle ja mutkiin ilman käsityötä. 
Rulla voidaan avata ja lukita eri kulmiin. Vasemmassa laidassa on Ve-
ka-kaapelinvetolaite. Valmistajan mukaan laitteella voidaan kaapelin-
vedossa selvittää lähes mahdottomia tilanteita. Vetovaijerin pituus on 
400 metriä. (AT)

ã Häggblom esitteli tilauksesta toimitetta-
via Rud-maansiirtokoneiden kitkaketjuja. 
Metsäkoneketjujen tavoin ne koostuvat 
taotuista pitolenkeistä. Metsäkoneketjuja 
yleisimpiin rengaskokoihin Häggblom myy 
suoraan varastostaan. (TH)
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Agrimarket esitteli uudet Stark S810 -lumilingon ja perinteisen 
tyyppisen takalevymalliston. Alennusvaihteellisen lingon heittosiivik-
ko on keskipakovoimalla avautuvaa mallia ja kokonaisleveyttä lait-
teella on 274 senttiä. Linko on saatavissa kuvan heittotorvella, tai 
kahdella hydraulisesti avattavalla luukulla. (TH)

ã

ã Hassisen Konepaja esitteli kaksi kantojen 
pilkkomiseen suunniteltua työvälinettä. Yk-
sinkertaisempi Kantovuolija oli ennakkoti-
laushinnaltaan 360 euroa, hydraulisylinterillä 
ja kahdella terällä nakertava Kantoleikkuri il-
moitettiin 1 140 euron hintaiseksi. Esillä ol-
leesta prototyypistä poiketen leikkuriin tulee 
vuolijan tavoin vaihdettavat kulutusterät (Har-
dox 500). (TH)

ã

Konevuokraamo ja 
Konemyynti Rentti 
esitteli NC-Metsäko-
nelavetin. Kokonais-
painoltaan 27 tonnin 
lavetissa on 10 metrin 
kuormatila, jousitettu 
vetoaisa ja kolme ak-
selia, joista viimeinen 
on ohjautuva. Ajosillat 
mahdollistavat kuor-
mauksen molemmista 
suunnista. Veroton 
hinta täydellisesti va-
rustellulla komeudella 
on 34 500 euroa. (TH)

ã

Lehnhoff on pitkät perinteet omaava kau-
hojen valmistaja, jonka Lehnmatic-pikakiin-
nikejärjestelmällä on merkittävä markki-
naosuus Saksassa. Suomessa pieniä Lehn-
maticeja on aikaisemmin myyty jonkin verran 
Bobcat-kaivinkoneissa. Nyt Lehnhoff-tuot-
teilla on edustajana Etas.fi. Kuvassa on lehn-
hoffin uutuus, Variolock-kiinnike, jossa on 
myös automaattinen hydrauliikan kytkentä. 
(JL)

Mateko esitteli JCB:n kaivurimalliston pie-
nemmän pään uutuuksia, joista JCB 100 C-1 
on 9,7 tonnin työpainollaan suurin. Kone vas-
taa hyvin pitkälle 8,7 tonnia painavaa 90Z-mal-
lia, mutta on peräylitykseltään suurempi. 
Moottori on molemmissa 52 kW:n 3B-päästö-
tason Kohler. Puomiston tappien rasvausväli 
on peräti 500 tuntia, mikä saatu aikaan graffi-
tilla kyllästetyillä pronssiheloilla. (AT)

ã

Hansa Machines myy Shifta-hihnakuljettimia, jotka sopivat raskai-
denkin materiaalien siirtoon. 240 voltin virralla toimivia kuljettimia on 
3, 4 ja 5 metrin pituisina. (TH)

ã

ã  Liebherrin lyhytperäisten telakaivukoneiden mallisto kattaa myös 
n. 15 tonnin luokan. R914 Compact Litronic on on varustettu Deutzin 
3B-päästötason täyttävällä moottorilla. Liebherr valmistaa itse tär-
keimmät sähköjen ja hydrauliikan komponentit. Yhtiö lupaa varaosien 
saatavuuden ja toimitusnopeuden olevan huipputasoa. (AT)

ã Nummek esitteli uutuutena 300-kaatopään, jossa varustuksena oli 
kiinteästi asennettu järeä rotaattori ja S60 -kiinnike. Verollinen hinta 
paketille 13 764 euroa. (TH)

ã JAK-Metalli esitteli uuden pienemmän kaatopäämallin. Vain 135 
kiloinen kaatopää on tarkoitettu traktoreihin ja kuormatraktoreihin. Il-
moitettu maksimi katkaisuläpimitta on 200 mm. (TH)

ã TMK-energipuukourien varustukseen on 
saatavissa nyt myös keräyskäpälä. Käpälä 
toimii muiden toimintojen ohessa ilman lisä-
liitäntöjä. Käpälä vaatii lisähydrauliikan lisäk-
si vain yhden sähköjohdon peruskoneeseen, 
jolla käpälä saadaan avautumaan purkuvai-
heessa. (TH)

ã Koneosapalvelu esitteli uuden kasettimal-
lisen kourasahapaketin C42- ja C52-kahma-
reihin. Maksimi laipan pituus on 825 milliä ja 
sahan öljynvirtauksen tarve F11-19-mootto-
rilla 150–190 l/min. Lisävarusteena saa erilli-
sen teräketjunvoiteluainesäiliön, puoliauto-
maattinen ketjunkiristin on vakiovaruste. (TH)

ã     JAK-kallistuslaitteessa on muista vas-
taavista tuotteista poikkeavia rakenneratkai-
suja. Kallistimessa on kaksi sylinteriä, jotka 
on sijoitettu kallistimen keskelle. Laitteen 
kiinnitys on toteutettu täysin uudenlaisella 
tavalla: Korvakkeissa on kierteytetyt epä-
keskiset holkit, jotka voidaan lukita halut-
tuun kohtaan lukkomutterilla. Sama kiinnike 
sopii moniin eri kaivinkonemalleihin. (JL)

ã
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