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PÄÄKIRJOITUS

RealMachinery Oy on koko toimintansa ajan ollut vahvassa kasvussa. 
Kasvua on tapahtunut jokaisella sektorilla toimitiloista henkilöstöön 
ja tuotevalikoimaan. Kasvun on osaltaan mahdollistanut rakennus- ja 
infra-alan positiiviset suhdanteet, jotka näyttävät jatkuvan myös tulevana 
vuonna. 

Kaivukonemyynti on edelleen vahvassa roolissa toiminnassamme, mis-
tä kertoo myös se, että konsernimme toimitti ennätysmäärän koneita, 
200 kpl kaivukoneita sekä 160 kpl muita koneita, asiakkaille Suomessa 
kuluneena vuotena. Doosan on isoissa kaivukoneissa nostanut tasaises-
ti markkinaosuuksiaan ja pienemmissä koneissa Bobcat on tuttu sekä 
luotettava merkki. Tunnetut brändit on yksi vahvuuksistamme: laatu-
merkkivalikoimamme kasvoi ja täydentyi syyskuussa Ammann-tärylätkil-
lä, jyrillä sekä asfalttilevittimillä.  

Tavoitteenamme on olla entistä kokonaisvaltaisempi kauppa asiakkail-
lemme. Syksylllä konserni lanseerasi RealLift Oy:llä, joka tarjoaa nosto-
laitteet trukeista torninostureihin. Ammann ja RealLift olivat puuttuva 
pala kokonaisuudesta, joiden avulla nyt pystymme tarjoamaan asiakkail-
lemme koko maa- ja rakennussektorin koneskaalan. 

Kokonaisvaltaiseen kauppaan kuuluu erittäin tärkeänä osana myös 
jälkimarkkinointi. Olemme kuluvana vuotena panostaneet vahvasti asia-
kaslähtöisyyteen kaikessa toiminnassamme ja vuoden 2017 teemana 
onkin rakentaa jälkimarkkinointiverkostostamme entistä kattavampi 
sekä tehokkaampi. 

TEHDÄÄN HUOMISTA YHDESSÄ
Koneiden tekniikan kehittyessä jatkuvasti myös huoltojen tärkeys 

kasvaa. On hyvä muistaa, että koneen oikeanlainen ja säännöllinen 
huolto on myös investointi eikä pelkästään kuluerä. Se takaa kaluston 
pysymisen kunnossa ja toimivana. Lisäksi hyvin huolletun koneen jälleen-
myyntiarvo pysyy parempana pitempään. Olemme tänä vuonna tehneet 
ensimmäiset huolto- ja ylläpitosopimukset myymillemme koneille. Ta-
voitteenamme on, että jatkossa jokaiseen myymäämme koneeseen saa 
meiltä myös huoltosopimuksen ja myöhemmin myös ylläpitosopimuksen. 

RealMachinery on myös kuluneen vuoden aikana tullut entistä 
lähemmäksi asiakasta. RealPartsin Showroom-myymälät Lempäälässä 
ja uusimpana Vantaalla palvelevat asiakkaita hyvien kulkuyhteyksien 
varrella tarjoten koneet sekä lisälaitteet helposti ja vaivattomasti. Myös 
Lempäälän RealPark-yrityspuisto jatkaa kehittymistään ja nyt työn alla 
on 11 000 m2 uutta toimitilaa ensi vuodelle. 

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme sekä yhteistyökumppanei-
tamme kuluneesta vuodesta 2016, meillä on hyvä pohja rakentaa 
yhdessä kanssanne parempaa huomista. 

Hyvää Joulua ja tuloksellista Uutta Vuotta 2017.

Mikko Uusi-Marttila
Toimitusjohtaja
RealMachinery Oy

TEKNISET TIEDOT 
Julkaisija: RealMachinery Oy, RealParkinkatu 9, 37570 Lempäälä puh. 0207 347 444, www.realmachinery.fi
Päätoimittaja: Heikki Pohjanpää 
Artikkelit, taitto ja ulkoasu: Ammattilehti.fi / Taneli Jokela
Painopaikka: Waasa Graphics Oy, Vaasa
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TÄYDEN PALVELUN 
KONETALO 
Täyden palvelun konetalo RealMachinery on 
noussut viime vuosien aikana maarakennus-
alan konemyynnin kärkitekijöiden joukkoon 
Suomessa. Kolme tytäryhtiötä laadukkaine 
tuotemerkkeineen ja palveluineen takaavat 
asiakkaille parhaat työkalut työntekoon.

RealMachinery -

RealMachinery on erikoistunut uusien sekä käytettyjen maanraken-
nuskoneiden myyntiin, vuokraamiseen sekä huoltoon; lisäksi tarjolla on 
viime aikoina vahvasti kehittynyt tuotevalikoima erilaisia nostolaitteita. 
Uusimpana merkkinä tuoteperheeseen liittyi syyskuussa Ammann 

RealMachineryn Lempäälän toimipiste sijaitsee 
RealPark-yrityspuistossa osoitteessa Realparkinkatu 9.

-tärylätkät ja asfalttijyrät.
UM Yhtiöt -konsernin koneryhmään kuuluvat RealMachinery Oy,  

elokuussa 2015 ostettu DaeTek Oy, joka on keskittynyt uusien Doosan, 
Bobcat ja Mecalac koneiden maahantuontiin ja lokakuussa perustettu 
nostolaitteisiin erikoistunut RealLift Oy sekä RealParts Oy joka yhdistää 
verkkokaupan, myymälän ja showroomin. RealMachinery Oy sekä kone-
ryhmän yhtiöt työllistivät vuonna 2016 yli 70 henkilöä ja liikevaihto oli yli 
40 miljoonaa euroa.  

- Olemme edelleen vahvan kasvun tiellä ja tälle vuodelle odotamme 
noin 25% liikevaihdon nousua. Omien toimipisteiden ja ammattitaitoisen 
henkilökuntamme sekä laajan edustajaverkoston avulla katamme koko 
Suomen markkina-alueen ja pystymme palvelemaan nopeasti ja tehok-
kaasti kaikkia asiakkaitamme. Ja toiminnan keskiössä ovat tietenkin 
kehityksen kärkeä edustavat, tunnetut ja laadukkaat konemerkit, kertoo 
RealMachinery Oy:n toimitusjohtaja Mikko Uusi-Marttila. 
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VAHVAA PANOSTUSTA JÄLKIMARKKINOINTIIN
RealMachinery osti reilu vuosi sitten Dae-Tekin. Koko konealalla mer-

kittävän yrityskaupan jälkeen on onnistuttu tekemään jo lyhyessä ajassa 
hyviä toimenpiteitä, mitkä näkyvät asiakkaiden entistäkin paremmassa 
palvelussa sekä koneiden myyntimäärissä. 

- Olemme panostaneet erityisesti jälkimarkkinatoimintojen kehittämi-
seen ja vuoden aikana niistä tulevan liikevaihdon osuus onkin kasvanut 
noin 35 %. Dae-Tekin Keravan toimipisteen korjaamotoimintaa on 
laajennettu oleellisesti ja henkilökunnan määrää lisätty, mikä on ollut 
mahdollista Doosan koneiden hyvän markkinaosuuden sekä kysyn-
nän ansiosta. Vahvistamme huoltopuolen henkilökuntaa jatkossakin; 
tällä hetkellä haemme  koko ajan uusia osaajia joukkoomme. Oulussa 

tulemme muuttamaan ensi vuoden aikana uusiin tiloihin sillä olemme 
kasvaneet ulos nykyisistä. Ja kenttähuollon käyttöön on tulossa uusia 
huoltoautoja sekä haemme myös uusia kumppaneita huoltoverkostoom-
me. Olemme myös kehittämässä yksinkertaisen viisasta RealMachi-
neryn omaa sovellusta älypuhelimiin ja tabletteihin, jolla urakoitsija saa 
katsottua kätevästi koneidensa sijaintitiedot sekä tärkeimmät tiedot 
koneen toiminnoista ja huoltoilmoitukset ym. sanoo Uusi-Marttila. 

DOOSAN HYVÄSSÄ VEDOSSA MARKKINOILLA
Hyvässä maineessa oleva laadukas konemallisto ja toimivat jälkimark-

kinatoiminnot luovat pohjan konekaupan kasvulle.
- RealMachineryn myyntivastuu on jaettu aluemyyntipäälliköille ja 

olen itse aktiivisesti mukana myynnin kehittämisessä. Doosanin 2016 
myyntitavoitteet ylittyivät jo puolivälissä vuotta. Erityisesti järeän kokoisia 
tela-alustaisia koneita kuten Doosan 380:stä on myyty mukavasti maan-
siirtokäytön lisäksi erikoiskäyttöihin kuten purkutoimintoihin. Ja infra-
rakentajien keskuudessa Doosanin tela- ja pyöräalustaiset kaivukoneet 
eri kokoluokissa kuten Doosan 235 ovat olleet kysyttyjä. Myös Bobcat 
mini- ja midikoneiden myynti on selvästi piristynyt loppuvuoden aikana, 
analysoi Uusi-Marttila.  

RealMachineryn edustamat konemerkit ovat vahvimmassa asemassa 
alueilla missä on omat toimipisteet eli Tampereen, Pääkaupunkiseudun 
ja Oulu alueella. 

- Näillä alueilla on vahva konekanta ja urakoitsijoilla hyvin töitä. Ja on 
selvä että hyvin ja laajasti asiakkaita palveleva toimipiste tuo nostetta 
konekaupalle, miettii Uusi-Marttila. 

Keravan toimipiste sijatsee 
osoitteessa Huhtimontie 10-12.

RealMachineryn myyjät palvelevat asiakkaita 
kaikissa maarakennuskoneasioissa.
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KONEET VARUSTELLAAN TYÖVALMIIKSI
Myydyt uudet koneet varustellaan juuri asiakkaiden tarpeiden mukaan 

laadukkailla lisälaitteilla ja varusteilla.
- Olemme panostaneet erittäin paljon koneiden varustelun laatuun ja 

tekemiseen. Niinpä meiltä asiakkaille lähtevät koneet on oikeasti pyritty 
tekemään työvalmiiksi eikä niitä tarvitse käydä enää työmailla viimeiste-
lemässä, painottaa Uusi-Marttila.

HUOLTOSOPIMUSTEN KYSYNTÄ KASVAA
RealMachinery tarjoaa uudet koneet myös viisailla ja kustannustehok-

kailla huoltosopimuksilla.
- Uskon että yhä useampi asiakkaamme valitsee koneeseensa huolet-

toman huoltosopimuksen mikä helpottaa koneen elinkaarikustannusten 
ennustamista oleellisesti. Esimerkiksi Tupala-Yhtiöt osti meiltä kolme 
Doosania ja yhden Bobcatin niin että kaikkiin neljään koneeseen tehtiin 
viiden vuoden huoltosopimus, kertoo Uusi-Marttila. 

REALPARTS.FI ON VERKKOKAUPPA, MYYMÄLÄ 
JA AKTIIVISTA MYYNTITYÖTÄ KENTÄLLÄ 

Koneita, lisävarusteita, kulutusosia, tarvikkeita ym. myyvä RealParts.
fi verkkokauppa avasi keväällä 2016 suuren kivijalkaliikkeen Lempäälän 
RealParkiin, missä on showroomissa esillä erittäin laaja valikoima tuot-

teita. Lisäksi pääkaupunkiseudulle, Vantaalle aivan Kehä III:n läheisyy-
teen avattiin uusi showroom lokakuussa.

- Urakoitsijat ovat alkaneet löytää myymälöihin ja koko Ideaparkin alue 
kasvaa koko ajan mikä lisää entisestään alueen kävijämääriä nykyisestä 
8 miljoonasta vuodessa. Myös Vantaan toimipiste on vilkkaasti liiken-
nöidyllä alueella (Kehä III) ja asiakaspotentiaali on sillä seudulla valtava. 
RealParts myös jalkautuu jatkossa vahvemmin kentälle Kari Kallion ja 
Mikko Salosen toimesta. Verkkokauppa on edelleen toiminnan ja kehityk-
sen ydin mutta sen myynnin kasvattaminen vaatii reaalitoimia kentällä, 
toteaa Uusi-Marttila.

Verkkokaupan tuotteiden hinnat ovat varmasti kilpailukyiset mm. 
laajan oman maahantuontiohjelman sekä ostojen keskittämisen tuoman 
hintaedun ansiosta.

- Tulemme jatkossa antamaan myös hintatakuun osalle tuotteista, 
lupaa Uusi-Marttila. 

REALLIFT TÄYDENTÄÄ VALIKOIMAN
- RealLift täydentää valikoimamme ja pystymme tarjoamaan kaikki 

nostoalan koneet asiakkaillemme. Hyvät tuotemerkit kuten Haulotte, 
Palfinger, Grove ja Potain edustavat nostinten terävintä kärkeä. Lisäksi 
laadukkaat Cesab ja Hangcha-trukit tekevät valikoimasta kattavan. 
Nostinpuolella on positiivinen vire markkinoilla sillä rakennuspuolella 
menee hyvin, mikä vaikuttaa suoraan nostinkauppaan niin, että alan 
toimijat uskaltavat tehdä investointeja. Myös nostinpuolen jälkimarkkina-
toiminnot ovat merkittävässä roolissa ja kauttamme saa varaosat sekä 
huoltopalvelut.

Lisätieoja: www.realmachinery.fi

RealMachineryn toimitusjohtaja 
Mikko Uusi-Marttila on kasvatta-
nut yrityksestä nopeasti täyden 
palvelun konetalon.

Huoltopalvelut löytyvät kaikista 
toimipisteistä. Oulussa RealMachinery
sijaitsee osoitteessa Sälpätie 16.
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VIHERRAKENNUKSEEN

Liminkalainen Vihera Oy on viherrakenta-
misen ammattilainen, joka palvelee ympäri 
vuoden ja Suomen. Kalustoasioissa Vihera 
luottaa RealMachineryn palveluihin.

Vihera Oy on vuonna 2005 perustettu yritys, joka on erikoistunut 
viherrakentamiseen. 

Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta, turvallista ja loppuun saakka 
mietittyä ulkoalueiden rakennus-, kunnossapito- ja huoltotöitä. Palve-
lemme niin kaupunkeja, kuntia, taloyhtiöitä, rakennusliikkeitä, yrityksiä ja 
yksityisiä rakentajia koko Suomen alueella, kertoo toimitusjohtaja Risto 
Kämäräinen.

Laadukas työnjälki vaatii niin ammattitaitoisen henkilökunnan kuin 
oikeanlaisen konekaluston.

Sesonkiaikaan kesällä meillä on töissä noin 30 alan ammattiosaajaa. 
Työmaita on niin Oulussa, Tampereella kuin pääkaupunkiseudulla.

Konekaluston suhteen Kämäräinen luottaa yhteen toimittajaan.
Olemme jo pitkään tehneet kauppaa Karjalaisen Pekan kanssa Real-

Machineryllä Oulussa. Pekan kanssa on helppo toimia ja asiat luistavat 
hienosti. Myös RealMachineryn tarjoa konevalikoima sopii meille erin-
omaisesti. Meillä on tällä hetkellä Bobcat -kuormaajia kymmenen sekä 
viisi kaivukonetta, jotka ovat Bobcatia, Eurocomachia ja Doosania.

Bobcat soveltuu kaikilta ominaisuuksiltaan 
erinomaisesti viherrakennustöihin.

Bobcat oikea kone

BOBCAT OIKEA VALINTA
Kuormaajissa Viheran valinta on Bobcat.
Bobcat on meille oikea vaihtoehto. Olemme todenneet sen pihahom-

missa parhaaksi koneeksi, se on tehoiltaan, ketteryydeltään ja kooltaan 
kuin tehty töihimme. Pienen kokonsa ansiosta sillä pääsee työskente-
lemään todella ahtaissakin paikossa ja tehot riittävät joka tilanteessa. 
Lisäksi kone on luotettava ja kestävä.

Yrityksen koneista yhdeksän on tela-alustaisia ja yksi pyöräalustainen.
Koneemme ovat alkaen 250T mallista 770:een eli valikoimaa löytyy 

riittävästi eri tehtäviin. Tela-alustainen sopii ehkä parhaiten viherraken-
tamiseen, koska liikkuminen sillä on helpompaa erilaisissa maastoissa.

Ohjauksessa luotetaan pääosin perinteiseen sauvaohjaukseen.
Yhdessä koneessa on joystick-ohjaus, muissa sauva. Molemmat on 

hyviä ja helppoja käyttää, enemmänkin se on tottumiskysymys.

HUOLTOPALVELUT REALMACHINERYLTA
Vihera työskentelee paljon alueilla, joista löytyy RealMachineryn oma 

toimipiste. Huoltopalvelut tulevatkin pääasiassa konemyyjältä.
- Liikumme paljon Oulu-Tampere-Helsinki akselilla, joten huollot on 

helppo tehdä RealMachineryn toimipisteissä. Heillä on erittäin ammatti-
taitoinen ja joustava huoltohenkilökunta, joilla hommat hoituu kätevästi. 
Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä RealMachinerylta saa-
maamme palveluun niin myynnin kuin jälkimarkkinoinnin osalta, yhteistyö 
toimii, päättää Kämäräinen.

Huoltopalvelut löytyvät kaikista 
toimipisteistä. Oulussa RealMachinery
sijaitsee osoitteessa Sälpätie 16.
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JÄLKIMARKKINOINTI 
ISOSSA ROOLISSA 
Konekaupan toimivuuden ja asiakassuhteen 
jatkuvuuden yksi tärkeimmistä mittareista 
on jälkimarkkinointi. Silloin kun urakoitsijal-
la on hätä ja tarve suurin, punnitaan myös 
konekaupan palvelu. RealMachinery satsaa 
jatkuvasti henkilökunnan koulutukseen ja 
korkean palvelutason ylläpitämiseen.

tämän päivän konekaupassa
RealMachineryn huolto- ja varaosapuolen tarjonta kasvaa koko ajan.
- Toiminnan kasvaessa ja edustamiemme merkkien määrän lisäänty-

essä myös jälkimarkkinoinnin on pysyttävä nousussa mukana. Haluam-
me tarjota tunnettujen merkkien lisäksi asiakkaillemme ensiluokkaista 
järkimarkkinointipalvelua, kertoo RealMachinery Oy:n jälkimarkkinointi-
johtaja Jani Kuitunen.

Varaosapuolella myyntipisteet sijaitsevat Keravalla, Lempäälässä ja 
Oulussa. 

- Päävarasto on meillä täällä Keravalla, jossa työskentelee neljä myy-
jää. Lempäälässä on kolme ja Oulussa yksi varaosamyyjä. Lisäksi meillä 

RealMachinery satsaa vahvasti jälkimarkkinointiin. 
Ammattitaitoisia asentajia koulutetaan jatkuvasti.
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on koko ajan rekrytointi päällä osaavien ammattilaisten löytämiseksi niin 
varaosamyyntiin kuin huoltopuolellekin kenttähuoltajien ja asentajien 
merkeissä.

JOPA SYLINTERIT SUORAAN VARASTOSTA
Kuitunen omaa hyvän tuntuman koko jälkimarkkinointipuoleen, sillä 

omien sanojensa mukaan puolet elämästä on tultu alalla oltua.
- 18 vuotiaana aloitin asentajana ja kokemusta on myös kenttähuolto-

töistä sekä myynnin esimiestehtävistä. Eli koko ketju on tuttu ja sitäkin 
kautta on tullut hyvää kokemusta varastonhallinnan osaamiseen.

Varastotuotteita löytyykin kattavasti suoraan hyllystä aina pienistä 
kulutusosista sylintereihin. Varasto on hyvin organisoitu, mistä kertoo 
myös yhden päämiehen, Doosanin organisaatio on käyttänyt paikkaa 
mallivarastona muiden maiden maahantuojille.

- Olemme monta vuotta hioneet varastosta entistä parempaa ja toimi-
vampaa. Meille on hyvä tiimi, joka ideoi ja kehittää toimintaa koko ajan. 
Meillä on sellainen systeemi, että jos osaa myydään 18 kuukauden aika-
na kolme kappaletta, otamme sen varastotuotteeksi. Tarkan seurannan 
myötä pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Jälkimarkkinoinnillisesti Doosan on Kuitusen mukaan järkevä merkki 
ostaa.

- Doosanin varaosien hintataso on todella järkevä ja sitä kautta koneen 
käyttökustannukset pysyvät hyvin kurissa.

Kaikkia osia ei luonnollisestikaan löydy suoraan hyllystä. Nykypäivänä 
rahti maailmalta kulkee nopeasti ja varmasti.

- Esimerkiksi Doosanin toimitusvarmuus on peräti 96,2%, mikä on 
todella korkeaa tasoa. Meillä on suorat yhteydet niin Saksan, Englannin, 
Lähi-Idän, Aasian ja Yhdysvaltojen varastoihin, josta saamme osat tilat-
tua asiakkaille tarvittaessa jopa seuraavaksi päiväksi. Pystymme toimit-
tamaan osat maailmalta myös suoraan asiakkaan omaan osoitteeseen 
ja näin säästämme paljon aikaa. 

HUOLTOVERKOSTO KASVAA JA KEHITTYY
Uutena työntekijänä RealMachineryn tiimiin on liittynyt korjaamoliike-

toiminnanjohtaja Petteri Eronen. Yli kymmenen vuoden kokemuksen 
maarakennuskoneiden jälkimarkkinoinnista sekä kuorma-autopuolelta 
omaava Eronen näkee toimivan ja kattavan huoltoverkoston erittäin 
tärkeänä myös tulevaisuudessa.

- Kenttähuollon kehittäminen ja osaavien yhteistyökumppanien 
löytäminen kuuluu lähiajan tärkeisiin projekteihin. Meillä on itsellä hyvä 
huoltoverkosto, mutta kattaaksemme koko Suomen etelästä pohjoiseen 
pitää sopimushuoltoverkostoa saada vielä kasvatettua entisestään.

Vaatimukset huoltojen suhteen kasvavat koko ajan.
- Sertifioimme kumppanimme. Päämiehemme antavat meille tietyt 

raamit, joiden perusteella yhteistyökumppanit valitaan. Pitää löytyä 
testerit, oikeat työkalut sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Lisäksi kou-

Keravan toimipisteestä löytyy erittäin kattava
varaosavarasto maarakennuksen kulutusosille.
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lutus on tärkeässä roolissa, sillä päämies usein hyväksyy huolloksi 
vain heidän omassa koulutuksessa käyneet huoltopisteet. Meillä on 
jo olemassa hyvä ja ammattitaitoinen verkosto, jota pyrimme kasvat-
tamaan, kertoo Eronen.

KOULUTUKSEN MÄÄRÄT KASVUSSA
RealMachinery kouluttaa aktiivisesti omaa huoltohenkilökuntaansa 

sekä sopimusverkoston henkilökuntaa. 
- Edustuksien määrän kasvu lisää myös koulutuksen tarvetta, juuri 

meiltä lähtee viisi kaveria Saksaan Ammanin koulutukseen. Lisäksi 
koneet kehittyvät hurjaa vauhtia, huoltohenkilökunnan täytyy hallita 
mm. diagnostiikkalaitteiden käyttö pystyäkseen koneita korjaamaan. 
Ilman testeriä ei nykyaikaiseen koneeseen pääse käsiksi, kertoo 
Eronen.

Päämiesten vaatimustaso kasvaa myös maahantuojia kohtaan.
- Kilpailun kiristyessä konevalinnat tehdään usein jälkimarkkinoinnin 

laadun perusteella ja maahantuojilta vaaditaan koko ajan enem-
män. Teemme paljon sisäisiä koulutuksia Keravalla ja Lempäälässä. 
Lisäksi mm. Doosanin tehtaalla on koulutuksessa käytetty viimeisen 
kolmen vuoden aikana reilu 80 henkilöä, laskeskelee Kuitunen.

ENTISTÄ PAREMPAA HUOLTO- JA 
VARAOSAPALVELUA

RealMachinery kehittää jatkuvasti omia toimintojaan asiakaspal-
velun parantamiseksi. Yksi osoitus tästä on vuoden 2017 alussa 
käyttöön otettava uusi toiminnanohjausjärjestelmä.

- Sen avulla pystymme nopeuttamaan ja parantamaan huolto- ja 
varaosapalvelujamme entisestään. Pääsemme joka toimipistees-
sämme suoraan koneen tietoihin ja näemme mm. huoltohistorian, 
mitä korjauksia koneelle on tehty ja mitä varaosia on viimeksi 
vaihdettu. Se nopeuttaa palveluamme asiakkaan suuntaan huomat-
tavasti, päättää Kuitunen.

- Kenttähuollon kehittäminen ja osaavien yhteistyö-
kumppanien löytäminen kuuluu lähiajan tärkeisiin 
projekteihin, kertoo korjaamoliiketoiminnanjohtaja 
Petteri Eronen.

RealMachieryn jälkimarkkinointijohtaja Jani Kuitunen 
johtaa yhtä maan kattavimmista varaosavarastoista.
Suoraan hyllystä löytyy jopa sylinterit.
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PÄIVÄÄKÄÄN EI OLE TARVINNUT KATUA
Henri Ruottunen vaihtoi alaa:

Aikaisemmin hydrauliikka-asentajana toiminut Henri Ruottunen vaihtoi huolto- ja asennustöihin 
RealMachinerylle viime kesäkuussa. Rento ja nuorekas työympäristö on ollut Henrin mieleen.

Henri mietti viime keväänä vahvasti alanvaihtoa kahdeksan hydrauliik-
ka-asentajana vietetyn vuoden jälkeen. Päätös syntyi lopulta nopeasti ja 
helposti miehen haettua asentajan paikkaa RealMachineryltä.

- Näin, että RealMachinery haki lisää työntekijöitä huollon puolelle ja 
päätin jättää hakemuksen. Minulla kävi hyvä tuuri ja sain paikan, työt 
aloitin kesäkuun puolivälissä, kertoo Henri Ruottunen.

Henri toimii Lempäälän toimipisteen huollossa ja päävastuualueenaan 
hänellä on uusien koneiden varustelu.

- Hydrauliikka-asentajan opeista on täälläkin paljon hyötyä, sillä koneet 

ja lisälaitteet sisältävät paljon hydrauliikkaa. Päivääkään en ole alanvaih-
toa katunut, tämä työ on monipuolista ja jokainen työpäivä on erilainen. 
Lisäksi kun palkka ja työ kohtaa niin mikäs täällä on ollessa.

Työympäristö on myös tehnyt vaikutuksen.
- Huoltotilat ovat viimeisen päälle ja erikoistyökalut mitä tarvitaan han-

kitaan heti. Tilaa työskennellä on riittävästi ja saa tehdä työt rauhassa 
hyvin. Työilmapiiri on talossa rento ja nuorekas, joten suosittelen ehdot-
tomasti RealMachinerya muillekin, päättää Ruottunen.

Henri Ruottunen viihtyy uudessa työssään asentajana
 RealMachieryn Lempäälän toimipisteessä. 

TÖIHIN MEILLE?

myyntiin (kenttämyynti ja myymälä) 
myynnin tukitehtäviin (laskutus)

Yrityksemme kasvu ja tavoitteet pitävät huolen, ettei aika käy pitkäksi eikä tekeminen lopu. Meillä pärjäävät ja viihtyvät henkilöt, jotka osaavat hyödyntää vaihtelevia tilanteita. Mikäli 
janoat työelämän haasteita, joissa pääsee soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja ja paineensietokykyä, olet joustava ja aina valmis oppimaan uutta, voit olla sopiva henkilö porukkaamme.

Myynnillinen ote ja kyky työskennellä luontevasti asiakaspinnassa ovat pelkkää plussaa. Alan tuntemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämättömyys. Meillä on käytössä nykyaikaiset 
tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät ja tehtaiden edustajien kanssa asioidaan englannin kielellä.

Työyhteisömme ammattilaiset ovat tukenasi ja tulosten sekä vastuualueiden myötä on mahdollista saavuttaa erittäin kilpailukykyinen ansiotaso.

huolto-/korjaus- ja työnjohtotehtäviin
projektiluonteisiin avustaviin tehtäviin 
järjestelmäkehitysprojekteissa (ERP, CRM)

HAEMME KONERYHMÄÄMME JATKUVASTI TUORETTA OSAAMISTA!

Hakemukset: rekry@realmachinery.fi Lisätietoja: HR Satu Särkkä, puh. 020 766 1503 tai Korjaamoliiketoiminnan johtaja Petteri Eronen, puh.  010 841 2664.  
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Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Eläkevakuutukset: Keskinäinen 

Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Lähde: EK:n tilastot. 

Tampereen yli 1500 neliön 
varastostamme alavaunun osat lähes 
kaikkiin yleisimpiin kaivukoneisiin.

ITR KUMITELAT MAA- JA KIVIKYNNET

MYYNTI :  Hannu Pesonen 050 355 7772, Tomi Heinonmäki 040 573 9071,
Markus Viitanen 050 405 9360, Jouko Heinonmäki 050 340 9901

WWW.JHCENTER.FI   Vesalantie 18,33960 Pirkkala

Muuramesta Keski-Suomesta on toimitettu  
keskusvoitelujärjestelmiä nyt jo 45 vuotta.  
Toimitamme voitelujärjestelmiä niin teollisuus- 
kuin ajoneuvo- ja työkonekäyttöön.

Maanrakennuskoneisiin SKF:ltä löytyy sopiva 
järjestelmä minikoneista suuriin kaivoskonei-
siin. Voitelujärjestelmän avulla saat tehokkaan 
voitelun, joka takaa maksimaalisen työtehon ja 
voideltavien kohteiden kestävyyden.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan järjestelmätyyppi 
voidaan valita sähkö-, paineilma-, hydraulitoi-
misena tai käsinvoideltavana voitelukohteiden 
keskityksenä. Laajasta valikoimasta löytyvät 
järjestelmät myös kaikille asiakkaan haluamille 
voiteluaineille.

Järjestelmän toimivuuden takaa vuosikym-
menten kokemuksen omaava ammattitaitoinen 

asennushenkilöstö. Valtakunnan kattava  
SKF huolto- ja varaosaverkosto turvaa  
voitelujärjestelmäsi toimivuuden ympäri maan.

SKF on kehittänyt sopivan voiteluaineen LGLS 0 
maanrakennuskoneisiin erityisesti pohjoisen  
ankariin olosuhteisiin. Voiteluaine soveltuu käy-
tettäväksi kaikentyyppisissä voitelujärjestelmissä.

SKF tunnetaan entiseltä nimeltään Safematic ja 
nimenomaan yksiputkijärjestelmistään teräs-
putkilla. Tällä hetkellä pystymme tarjoamaan 
voitelujärjestelmiä eri vaihtoehtoina yksi- ja 
kaksiputkisina tai progressiivisena. Yhteistyössä 
RealMachineryn konemyynnin kanssa löydämme 
koneeseesi sopivimman ratkaisun.

Kysy konemyyjältäsi lisää luotettavista järjestel-
mistämme.

SKF Keskusvoitelu - taattua laatua
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KONEVUORI OY 
LUOTTAA DOOSANIIN

Pääasiassa pääkaupunkiseudulla urakoiva 
Konevuori Oy on maarakennusalan moniosaa-
ja. Toimintaan kuuluu niin maarakennus- kuin 
kiviainesten jalostus ja niihin liittyvät kuljetuk-
set sekä myynti ja konevuokraus. Kaivukoneis-
sa yritys luottaa Doosaniin.

Konevuori Oy:llä on käytössään noin kolme kymmentä 
Doosan-kaivukonetta. Kuvassa DX380LC urakoimassa 
Tuusulassa.
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Konevuori Oy suorittaa kaikenlaisia ja -kokoisia maanakennukseen 
liittyviä töitä Etelä-Suomen alueella. 

- Parhaimmillamme olemme töissä, missä vaaditaan suurten 
massojen nopeaa siirtämistä. Laajasta kalustostamme löytyvät niin 
pitkäpuomiset kaivinkoneet pehmeiden maiden kaivuun kuin vasarako-
neet louheen käsittelyyn. Monipuolisen ja tehokkaan kuljetuskaluston 
avulla myös maa-ainesten kuljetukset onnistuvat helposti. Toimimme 
urakointiketjun kaikilla tasoilla, pääurakoitsijasta aina tuntiperusteisesti 
tehtävään työhön, kertoo toimitusjohtaja Reijo Wuorio.

Yritys työllistää tällä hetkellä noin 60 henkeä ja sillä on useita työmaita 
pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä töitä tehdään mm. Kilpilahden jäte-
keskuksella Kulloossa (kiviainesurakka), Finnairin uuden rahtiterminaalin 
työmaalla Helsinki-Vantaalla sekä Nesteen, Boreliaksen ja Weolian 
uudella yhteisellä voimalaitostyömaalla. Jo valmistuneita ovat mm. 
Keimolan rakennusurakka, Sipoonranta, Finnairin pääkonttori ja useat 
muut kohteet mm. Kehä III:n ympärillä.

- Työtilanne on hyvä ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta. Osaava 
henkilökunta ja riittävän laaja konevalikoima ovat meidän valttejamme. 
Olemme erikoistuneet mm. louheen käsittelyyn ja kierrätykseen sekä 
lisäksi teemme paljon pitkäpuomitöitä ruoppauksista kallioseinämien 
rusnaukseen.

Osaavia alan ammattilaisia on löytynyt hyvin töihin.
- Ainakin tällä hetkellä työntekijöitä on löytynyt. Pyrimme pitämään 

hyvää huolta omista työntekijöistämme ja uskomme sen lisäävän myös 
vetovoimaamme työpaikkaa haettaessa, toteaa Wuorio.

PITKÄN LINJAN DOOSAN -ASIAKAS
Konevuori Oy on yksi ensimmäisistä Doosan-käyttäjistä Suomessa. 

Itse asiassa ensimmäiset koneet olivat vielä Daewoo-merkin alla, joka 
muuttui vuonna 2005 Doosaniksi.

- Ensimmäinen Daewoo tuli meille vuonna 1992, kun Lappalaisen 
Osmo aloitti niiden myynnin Suomessa. Kone sopi heti hyvin meidän 
töihin ja siitä saakka olemme merkkiä käyttäneet, toki välillä on koitettu 
muutamaa muuta merkkiä yksittäisten koneiden muodossa, mutta kyllä 
Doosan on meidän merkki.

Doosanit ovat Konevuorella kovassa käytössä.. 
- Ajamme jokaisella koneella keskimäärin 12 - 18 000 tuntia en-

nenkuin kone menee vaihtoon. Eniten ajettu Doosan, mikä meiltä on 
lähtenyt vaihtoon on 27 000 tuntia ajettu. 

Wuoriolle nykyisin RealMachineryn tytäryhtiön, Dae-Tek Oy:n, taival on 
siis tuttu.

- Olemme olleet asiakkaana koko ajan ja Osmon lisäksi kauppaa tehtiin 
paljon Toivosen Timon kanssa. Nykyisin asioimme jo pitkään talossa 
olleen Hietalan Vesan kanssa. Yhteistyö on aina sujunut hienosti ja 
olemme olleet tyytyväisiä saamaamme palveluun. Nyt RealMachineryn 
myötä talossa on hyvä draivi päällä ja palveluita kehitetään entisestään. 

Konekaupoilla Mansen Mörinöillä huhtikuussa 2016. Yhteiskuvassa 
Mikko Uusi-Marttila (vas.), laulajatähti Paula Koivuniemi, Reijo Wuorio ja 
Vesa Hietala.

Suomen erikoisin Doosan lienee Konevuoren pitkäpuominen, Auraosa Oy 
rakentama erikoiskaivuri. Se työskentelee Porvoon Tolkkisissa. 

Doosan DX380LC on Wuorion mukaan optimaalinen kone 
pääkaupunkiseudun urakoihin tehon, koon ja käytettävyytensä takia.
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Viime aikoina isoja koneita, niin 50 kuin 38-tonnisia, näyttää olevan 
menneen todella hyvin kaupaksi niin meille kuin muillekin asiakkaille. Se 
on merkki toimivasta tuotteesta ja myyntiorganisaatiosta.

JÄLKIMARKKINOINNIN TOIMIMINEN TÄRKEÄÄ
Tällä hetkellä Konevuorella on pelkästään Doosan-kaivinkoneita noin 

kolmekymmentä kappaletta ja vuosien aikana koneita on ollut yhteen-
sä toistasataa. Töiden sujumisen kannalta jälkimarkkinointi on isossa 
roolissa.

- Meillä menee vuosittain konepuolella varaosia melkoinen määrä. 
Keravalla on erittäin hyvä ja kattava varasto ns. kulutusosista, joka on 
meille tärkeää. Koneita ei kannata turhaan seisottaa ja tarvittaessa 
varaosat pitää löytyä nopeastikin.

Keravan toimipiste on pääkaupunkiseudulla urakoivalle yritykselle 
hyvien kulkuyhteyksien päässä ja Doosanin varaosahinnoittelu saa myös 
kiitosta.

- Heidän varaosahinnoittelu on aina ollut varsin maltillinen, mikä varsin-
kin pitkässä juoksussa merkkaa paljon. Myös heidän konseptinsa uusia 
koneita suunniteltaessa on järkevä, muutoksia tulee, mutta järkevällä 
syklillä. Meillä on esimerkiksi paljon pitkäpuomikoneita ja samat puomit 
käy ainakin 15 vuoden ajan uusiin koneisiin eli joka kerta ei tarvitse 
hankkia uusia puomeja, kiittelee Wuorio.

DOOSAN ON  OIKEA VALINTA MONEEN TYÖHÖN
Konevuoren Dooosan-valikoima kattaa koneita 23 tonnisista 52 tonni-

siin. Järeämmän pään koneet ovat usein varustettu pitkällä puomilla ja 
silloin koneelta vaaditaan jämäkkyyttä kaikissa olosuhteissa.

- Ainakin niin Doosan DX480 kuin Doosan DX520-koneissa on huikea 
alakerran mitoitus, se vastaa muiden 65 tai 70 tonnisten koneiden ala-
kertaa kooltaan ja varsinkin pitkäpuomitöissä sen stabiliteetti on omaa 
luokkaansa. Erinomainen kone meidän töihin.

Pääkaupunkiseudulla koneita täytyy pystyä myös liikuttamaan nopeasti 
työmaalta toiselle ja siihen on Doosan DX380 LC-5 oikea laite.

- Se on hinta-laatusuhteeltaan ja kooltaan täydellinen laite Kehä III:n 
ympäristössä työskentelyyn. Koneessa riittää voimaa niin kaivutöihin, 
iskuvasarahommiin kuin pulverointeihin. Koko on sen yksi tärkeimmistä: 
se on helppo liikuttaa työmaalta toiselle kuusiakselisella (3+3) kuor-
ma-autolla eli siihen ei tarvita mitään erikoiskuljetuskalustoa.

Konevuori tekee myös paljon louhintaa iskuvasaroilla. Myös siihen 
Doosanilta löytyy oikeat välineet. 

- Doosan DX300 varustettuna 80G iskuvasalla on toimiva yhdistelmä. 
Mitä olen työmaita seurannut, niin se ei ole pelkästään meidän totea-
mus, vaan karkeasti kaikista iskuvasarakoneista puolet on kolmisatas-
ta Doosania ja puolet jotain muita merkkejä. Vasaratöissä koneelta 
vaaditaan paljon ja Doosan pystyy siihenkin haasteeseen vastaamaan, 
päättää Wuorio.

Iso osa Konevuoren Doosaneista on varustettu pitkällä puomilla. 
Jykeväalustainen kone pysyy balanssissa vaikeissakin olosuhteissa.

56 tonnia painava pitkäpuominen Doosan liikkuu lavetin avulla helposti
työmaalta toiselle.



16

VÄRITÄ JA PALAUTA! 
Väritä ja lähetä piirustuksesi meille - saat lahjan paluupostissa. 
Piirustukset ovat nähtävillä omalla seinällään ja itselleen takaisin noudettavis-
sa RealMachineryllä Lempäälässä Mansen Mörinöiden aikaan 7.-8.4.2017.

Lähetä piirustuksesi yhteystiedoillasi varustettuna:
RealMachinery Oy / piirustukset, Realparkinkatu 9, 37570 Lempäälä.
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Nimi:____________________________ Ikä:__________
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www.leica-geosystems.fi

Maahantuonti
ja myynti:

Mäkelänkankaantie 2
49490 NEUVOTON

05-3435666 (24h)
info@hamre.fi
www.hamre.fi

CAMSO
-kumitelat hyllystä-

Kotimaista
iskuvoimaa

Sandvik Mining and Construction Oy
Taivalkatu 8, 15170 Lahti

puh. 0205 44 151
sales@bretec.com
www.bretec.com
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Yrittäjän pankki on  
aina avoinna

Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista myös 
puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Nordea Business Centre tarjoaa  

henkilökohtaista palvelua vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme auttavat 
esimerkiksi yrityksen maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen,  

säästämiseen ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa.
 

Nordea Business Centre palvelee 24/7 numerossa 0200 2121 (pvm/
mpm).

NORDEA, AlEksis kivEN kAtu 9,  0200 3000 (pvm/mpm),  NORDEA.Fi
Nordea Pankki Suomi Oyj 

LAADUKKAAT 
KINSHOFER
--LISÄLAITTEET
RealParkissa Lempäälässä toimiva Kinshofer Finland Oy 
maahantuo maarakennuskoneiden laadukkaat lisälaitteet 
kaikkiin konemerkkeihin kauhoista tiltteihin ja purkukouriin.

Kinshofer Finland Oy on Kinshofer Groupin tytäryhtiö, joka on yksi johtava lisälai-
tevalmistaja maailmassa. Sylinterittömät Kinshofer NOX -rototiltit tarjoavat laajan 
tuoteperheen monipuolistaen koneen käyttömahdollisuudet eri olosuhteissa. Juuri 
markkinoille tulleessa uudessa mallistossa on kiinitetty erityisesti huomiota pyörittä-
jän luotettavuuteen ja käytettävyyteen. 

- NOX on luotettava ja sylinterittömyytensä vuoksi kestävä pyörittäjä Suomen olo-
suhteisiin, kertoo Kinshofer Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Strandberg.

Lisäksi valikoimasta löytyy Kinshoferin eri tuotemerkkien lisälaitteet, kuten kestävät 
RF System -kauhat kaikkiin kokoluokkiin sekä Demarec -purkukourat sekä Augertor-
que-porauslaitteet.  

- Meiltä löytyy kattava valikoima Kinshofer Groupin tunnettujen merkkien lisälait-
teista. RealMachinery toimii tuotteidemme virallisena jälleenmyyjänä Suomessa ja 
käytössämme on heidän laaja myynti- ja jälleenmyyntiverkosto, mikä takaa parhaan 
palvelun asiakkaillemme.

Lisätietoja: www.kinshofer.com

TRUST & QUALITY

 ► Nosturitarkastukset
 ► Nostolaitetarkastukset
 ► Työvälinetarkastukset

Puh. 010 521 600
asiakaspalvelu@inspecta.com
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RealMachineryn tytäryhtiö RealParts myy 
työkoneet ja lisälaitteet joko Showroom 
-myymälöistään Lempääälässä ja Vantaalla 
tai suoraan verkkokauppansa kautta. 
Showroomien avulla RealParts tulee 
lähemmäs asiakasta.

RealPartsin tuotevalikoima on laaja. Konepuolella 
uusimpana merkkinä aloitettiin Ammann -jyrien, 
levittimien sekä tärylätkien maahantuonti.
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LÄHEMMÄKSI 
ASIAKASTA!

RealParts on uudenlainen kone- ja lisälaitekauppa, johon yhdistyy edis-
tyksellinen verkkokauppakonsepti.

- Meillä on kaksi showroom-tyylistä liikettä RealParkissa Lempäälässä 
ja Kehä III:n vieressä Vantaalla. Myymme mm. MultiOne -pienkuormaa-
jat, Eurocomach -minikaivurit ja kuormaajat sekä uusimpana Ammann 
tuotteettä (lätkät, jyrät, asfalttilevittimet jne), kertoo RealPartsin myyn-
nistä Kari Kallio.

Kaikkien konemerkkien mallikoneet ovat esillä myymälöissä ja ko-
nemyynnin lisäksi vahvaa roolia näyttelee lisälaitekauppa, joka on yksi 
maan laajimmista valikoimaltaan.

- Meiltä maarakennusyrittäjä löytää kaiken tarvitsemansa koneista 
lisälaitteisiin. Erimerkkiset rototiltit, kauhat,mittalaiteet, Dynaset-tuot-
teet, Bretec hydraulivasarat, Fortis polttoainesäiliöt sekä erilaiset 
työkalut kuuluvat valikoimaamme.

HYVIEN YHTEYKSIEN VARRELLA
RealParts-konsepti yhdistää tehokkaasti sekä perinteistä kauppaa 

että verkkokauppaa. Uusien showroomien kautta haluttiin lähemmäksi 
asiakasta.

- Verkkokaupasta asiakas pystyy selaamaan ja tilaamaan koko tuoteva-
likoimaamme, mutta halusimme tulla itse lähemmäksi asiakasta uusien 
toimipisteidemme avulla, joissa tuotteisiin voi tutustua paikan päällä, 
kertoo Kallio.

Showroomien sijainti on tarkkaan suunniteltu.
- Olemme siellä missä ihmiset liikkuu. Lempäälässä päivittäin ohi-

kulkevaa liikennettä on 40 000  ja Vantaalla 70 000 auton verran. 
Uuden Vantaan pisteen edessä oleva led-taulumainoksemme tavoittaa 
vuorokaudessa 130 000 katselukontaktia, mikä on Suomen olosuhteis-
sa iso määrä. Sijainnit ovat mietitty myös niin, että meille on asiakkaan 
helppo löytää ja alle 50 kilometrin säteellä showroomeista on todella 
iso määrä maarakennusalan urakoitsijoita töissä.

HYVÄT TUOTEMERKIT, KILPAILUKYKYISET HINNAT 
JA OSAAVA PALVELU

RealParts edustaa useita alan isoja ja tunnettuja tuotemerkkejä. 
- Laatumerkit yhdistettyinä kilpailukyisiin hintoihin ja osaavaan palve-

luun ovat toimintamme perusta. Lisäksi haemme koko ajan uusia sekä 
sopivia tuotteita valikoimaamme, pystyäksemme tarjoamaan asiakkail-
lemme parhaat vaihtoehdot koneista sekä lisälaitteista. Henkilökuntam-
me on ammattitaitoista ja koulutamme myyjiämme aktiivisesti.

Kasvava konsepti hakee myös uusia tekijöitä.
- Haemme uusia, innokkaita myyjiä mukaan joukkoomme kasvatta-

maan RealPartsia entisestään. Ota rohkeasti yhteyttä jos myyntityö 
nuorekkaassa ja innovaatiorikkaassa ympäristössä kiinnostaa, vinkkaa 
Kallio lopuksi.
Lisätieoja: www.realparts.fi

RealPartsin Showroom Lempäälässä on näyttävä ja 
tilava. Tuotteet ja tuotemerkit ovat tyylikkäästi esillä.

- Meiltä maarakennusyrittäjä löytää kaiken 
tarvitsemansa koneista lisälaitteisiin, kertoo 
Kari Kallio RealPartsin myynnistä. 
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SUOMEN AMMANN 
-MAAHANTUOJA 

RealMachinery laajensi RealParts -myy-
mälänsä tuotevalikoimaa syyskuussa 
kattamaan myös Ammann -asfalttijyrät, 
-levittimet sekä tärylätkät. Täyden palvelun 
konetalo tarjoaa koneet ja lisälaitteet kaik-
keen maarakentamiseen. Ammann Groupin 
Pohjoismaiden toiminnoista vastaava Hans 
Larsson odottaa paljon alkaneelta yhteis-
työltä.

RealMachinerysta

Ammann Group on vuonna 1869 perustettu sveitsiläinen asfalttiko-
neisiin erikoistunut perheyhtiö, joka toimii tänä päivänä kuudennessa 
sukupolvessa toimitusjohtajanaan Hans-Christian Schneider. 

- Olemme pitkään, lähes 150 vuotta toiminut vahva osaaja, joka on 
kasvanut yhdeksi alan suurimmista toimijoista. Tarjoamme kaikki tien-
rakennuksen laitteet aina tärylätkistä asfalttiasemiin, kertoo Ammann 
Verdichtung GmbH:n Pohjoismaiden toiminnoista vastaava Hans 
Larsson.

Yrityksellä on pääkonttori Langenthalissa Sveitsissä. Konevalmistusta 
on yhdeksässä tehtaassa ympäri maailman ja kaikenkaikkiaan Ammann 
Group työllistää yli 3700 henkilöä.

- Konsernin liikevaihto on 900 miljoonaa Sveitsin frangia ja meillä on 
yli 200 yhteistyökumppaniyritystä yli sadassa maassa. Tehtaita on use-
assa eri maanosassa, mutta esimerkiksi Eurooppaan myytävät koneet 
valmistetaan kaikki Euroopan tehtaillamme.

REALMACHINERYSTA SUOMEN UUSI MAAHANTUOJA
Ammann -tienhoitolaitteet tunnetaan laadukkaina ja kestävinä kaikissa 

olosuhteissa. Laatua yritys vaatii myös yhteistyökumppaneiltaan.
- Haluamme tarjota loppuasiakkaille parhaat mahdolliset koneet ja 

laitteet työntekoon. Lisäksi erittäin tärkeänä pidämme myös myyntiver-
koston laajuutta sekä jälkimarkkinoinnin toimivuutta. 

RealMachinery aloitti Ammann tärylätkien ja asfalttijyrien Suomen 
maahantuojana syyskuun alussa. Larsson on innoissaan uudesta yhteis-
työkumppanista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

- RealMachinery on osoittautunut hyvin nopeasti meille oikeaksi valin-
naksi Suomen markkinoille. He edustavat useita alan laatumerkkejä ja 
Ammann sopii heidän tuotevalikoimaansa täydellisesti. RealMachinery 
kasvaa huikeasti koko ajan ja heillä on uusia, tuoreita ideoita toiminnan 
kehittämiseen. Nuorekas ja eteenpäin pyrkivä kumppani, kehuu Larsson.

RealPartsin Mikko Salonen (vas.) ja Ammann 
Verdichtung GmbH:n Pohjoismaiden toiminnoista 
vastaava Hans Larsson odottavat yhteistyöltä paljon.
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Ammann-tuotteet tulevat myyntiin RealMachineryn sisaryhtiön Real-
Partsin kautta.

- RealParts on toimiva ja mielenkiintoinen konsepti kone- ja lisälaite-
myyntipuolelle. Kivijalkayrityksen lisäksi heillä on valmis konsepti nettikau-
pankäyntiin, johon meillä vahva kiinnostus tulevaisuuden myyntikanavia 
kehittäessämme.

TAVOITTEENA 5% KASVU
Yhteistyön myötä myös myynnilliset tavoitteet on selvillä. 
- Meillä on hyvä markkinaosuus Suomessa, mutta tavoittelemme vielä 

5 %:n kasvua tulevina vuosina. Uskon, että juuri RealMachineryn kanssa 
se on mahdollista.

Hyvän tuotteen lisäksi kasvu vaatii toimivaa jälleenmyynti- ja jälkimark-
kinointiverkostoa.

- RealMachineryn myynti- ja jälleenmyyntiverkosto kattaa hyvin koko 
maan. Laaja sekä osaava myyntiverkosto antaa mahdollisuudet kasva-
valle konemyynnille ja vahva huoltoverkosto takaa puolestaan koneen 
käyttäjälle turvaa työntekoon vuoden jokaisena päivänä.

Myyntiverkosto on jo vakuuttanut Larssonin aktiivisuudellaan.
- Myynti on lähtenyt heti hyvin käyntiin vaikka yhteistyötä on takana vas-

ta muutama kuukausi. Koneita on mennyt kiitettävästi ja homma toimii.
Jälkimarkkinoinnin panosta ei voi koskaan väheksyä.
- Jokainen kone maailmassa tarvitsee joskus huoltoa sekä korjausta ja 

huoltoverkosto pitää olla kunnossa. Nyt RealMachineryn kautta meillä 
näin on. Voin hyvillä mielin todeta, että tarjoamme Suomessa maail-
manluokan palvelua niin myynnissä kuin huollossa. Sen varaan on hyvä 
rakentaa tulevaisuutta, sanoo Larsson.

KOULUTETUT, AMMATTITAITOISET TYÖNTEKIJÄT
RealMachinery satsaa vahvasti myös henkilökuntansa koulutukseen. 
- Huoltohenkilökuntaa on koulutettu meidän tehtaalla Saksassa ja 

myyntihenkilökunta puolestaan kävi koulutuksissa Tsekeissä. Arvostam-
me sitä, että kumppanimme kouluttaa henkilökuntaansa ja pitää heidät 
ajan tasalla tuotteistamme. Koneet kehittyvät hurjaa vauhtia myös 
tällä segmentillä, joten koulutus on tärkeässä roolissa. Osasta myös 
koulutetaan meidän omia opettajia, jotka voivat antaa peruskoulutusta 
laitteistamme esimerkiksi uusille työntekijöille omassa toimipisteessä.

Myös vuorovaikutus maahantuojan ja päämiehen välillä toimii hyvin.
- RealMachinerylla on meihin suora yhteys, joten pyrimme aina 

auttamaan, oli tarve sitten huolto-, korjaus- tai myyntipuoleen liittyvää. 
Jaamme myös aktiivisesti kokemuksiamme, joiden avulla pyrimme 
parantamaan palveluitamme entisestään, päättää Larsson.

TUNNETTU MERKKI HYVÄ LISÄ TUOTEVALIKOIMAAN
Ammann -myynnin hoitaa Suomessa RealMachineryn tytäryhtiö Real-

Parts. Tuoteryhmästä vastaava Mikko Salonen on tyytyväinen saades-
saan Ammannin valikoimaansa.

- Maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu merkki sopii erittäin hyvin 
ja täydentävästi tuotevalikoimaamme. Meiltä saa Ammann -täryvasarat 
ja -lätkät sekä yksvalssi- ja tandemjyrät kaikissa kokoluokissa. Tervetuloa 
tutustumaan Ammann-valikoimaan showroomeissamme Lempäälässä 
ja Vantaalla, sanoo Salonen.

AMMANN 
HYVÄMAINEINEN 
MERKKI

Lempäälän Raivaus- ja Vihertyö Oy hankki 
ensimmäiset Ammann- työkoneensa syksyllä 
RealPartsilta. Valintaan vaikutti tuttu myyjä-
yhtiö sekä tunnettu laatumerkki.

Lempäälän Raivaus- ja Vihertyö Oy on erikoistunut raivaustöihin, 
ongelmapuiden kaatamiseen, viherrakentamiseen, katujen sanee-
raukseen sekä pohjarakennuksiin. 

Viherrakennuspuolella kuluneen vuoden suurin projektimme oli 
Tampereen Rantatunnelin viherrakennusurakka, joka työllistää meitä 
myös ensi vuonna, kertoo toimitusjohtaja Marko Iivonen.

Viherrakentamisessa ja erilaisissa maarakennustöissä kuten teiden 
sekä pohjien rakentamisessa yritys tarvitsee myös jyriä sekä tärylät-
kiä. Sellaiset hankittiin syksyllä RealPartsilta.

Olimme syksyllä Saksassa messuilla ja sillä matkalla teimme kaupat 
Ammann ARX26-tandemjyrästä sekä kahdesta Ammann APH 5020 
-tärylätkästä. RealMachinery on meille tuttu kauppakumppani jo 
entuudestaan ja nyt kun Ammannin maahantuonti siirtyi heille, oli 
valinta helppo.

Kyseessä on yrityksen ensimmäiset Ammann -tuotteet.
Ammann-laitteet ovat hyvässä maineessa alalla ja meille on tärkeää, 

että koneet toimivat hyvin eikä tarvitse korjaamoilla juosta. Ostamam-
me laitteet ovat kaikki toimineet moitteettomasti.

Parhaimmillaan kesän sesonkiaikaan 30 työntekijää työllistävä yritys 
työskentelee pääasiassa Pirkanmaalla, joten tarvittaessa huoltoapu 
on lähellä kotinurkilla Lempäälässä.

- Pienet perushuollot teemme itse, mutta suuremmat tehdään 
RealMachinerylla. Heillä on hyvä ja toimiva huolto, joka on myös sijan-
niltaan meille optimaalinen, päättää Iivonen. 

Lempäälän Raivaus- ja Vihertyö Oy hankki 
loppuvuodesta RealPartsilta uuden 
Ammann ARX26 -tandemjyrän.
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NOSTIMIA TRUKEISTA 
TORNINOSTUREIHIN

Real-perheen uusin tulokas on nostamisen 
ja logistiikan tuotteisiin sekä palveluihin 
keskittyvä RealLift.  Valikoima kattaa kaik-
ki nostinpuoleen liittyvät laitteet trukeista 
kurottajiin ja ajoneuvonostureista torni-
nostureihin. Lisäksi käytettävissä on 
konsernin erittäin kattava huolto- ja 
jälkimarkkinointiverkosto. 

RealLift tarjoaa 

RealLift nimi lanseerattiin lokakuussa 2016, mutta sen juuret johtavat 
aina 17 vuoden taakse toimitusjohtaja Kaarlo Halisen kautta. 

- Perustin oman henkilönostimiin perustuneen maahantuontiyrityksen 
CarloMas Europe Oy:n 17 vuotta sitten. Tarjosimme asiakkaille täydel-
lisen henkilönostinperheen, johon kuului saksi-, puomi- ja lavanostimet 
sekä kuorma-autoalustaiset ja Spidernostimet (hämähäkkitukijalkaiset). 
UM Yhtiöt Oy osti yrityksemme huhtikuussa ja lokakuusta alkaen olem-
me toimineet RealLiftinä.

Kaupan myötä tuotemerkkiedustukset siirtyivät kaikki RealLifitin 

valikoimaan. Haulotte henkilönostimet, Palfinger autoalustaiset henkilö-
nostimet, Grove ajoneuvonosturit ja Potain torninosturit saivat samalla 
rinnalleen myös uusia tuoteryhmiä. 

- Kaikki edustamamme tuotteet ovat alansa ehdotonta huippulaatua. 
RealLiftin myötä tuotevalikoima kasvoi myös kattamaan Cesab ja Han-
gcha -trukit sekä Bobcat -kurottajat, joten tarjoamme asiakkaillemme 
koko nostinten skaalan trukeista torninostureihin.

RealLiftin kautta asiakaspalvelu ja jälkimarkkinointi paranee entises-
tään. 

- Uuden konseptin ja siirtymisen ison toimijan siipien suojaan myötä 
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen jälkimarkki-
noinnin. Oman huolto- ja korjaamohenkilökunnan sekä verkoston lisäksi 
meillä on käytettävissä koko RealMachineryn jälkimarkkinointikapasiteet-
ti. Kontaktipinta on myynnin ja huollon osalta valtakunnallinen ja voidaan 
sanoa, että RealMachinery on täyden palvelun konetalo, sillä se tarjoaa 
laitteet ja ratkaisut alan kaikkiin tarpeisiin. Se on yksi suurimmista 
kilpailuvalteistamme jatkossa, kertoo pitkän linjan nostinammattilainen 
Kaarlo Halinen.

Nostinmyynnistä Halisen lisäksi vastaava Vesa Hakkarainen on eri-
koistunut ajoneuvonostureihin torninostureihin sekä trukkeihin.

- Meillä on tiivis yhteistyö ja teemme hyvää tiimityötä. RealLift palve-
lee Keravalla, mutta konsernimme muut toimipisteet auttavat myös 
Lempäälässä, Oulussa ja Turussa. Kaikissa toimipisteissä on niin myynti- 

Manitowocin Smit Wybe (vas.), Skanska Rakennuskone 
Oy:n Pasi Pulkkinen ja RealLiftin Vesa Hakkarainen Finn-
Build -messuosastolla Helsingissä.
Kuva: Jorma Yrjölä.
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kuin huoltopalvelutkin.
Myynti on lähtenyt hyvin käyntiin.
- Olemme saaneet joka segmentillä tulosta aikaan ja alku on ollut hyvä. 

Tästä on hyvä jatkaa, toteaa Halinen.

HAULOTTE -HENKILÖNOSTIMET MAAILMAN HUIPULTA
Henkilönostinpuolella RealLift maahantuo ranskalaisia Haulotte -nosti-

mia.
- Haulotte Group on Euroopan suurin henkilönostinten valmistaja, 

joka takaa laadukkaat ja toimivat tuotteet. Haulotte on erittäin korkea-
laatuinen ja kilpailukykyinen eurooppalainen vaihtoehto, joka soveltuu 
myös pohjoisiin talviolosuhteisiin. Tästä on osoituksena myös Haulotten 
erittäin korkea markkinaosuus Suomessa.

Tuotevalikoima on kattava.
- Valikoimasta löytyy niin saksilavanostimet, puominostimet, pystymas-

tonostimet, kurottajat kuin kevytmasto pystynostimet. Haulotte Group 
panostaa myös paljon jatkuvaan tuotekehitykseen, joka takaa pysymisen 
maailman kärkimerkkien joukossa.

KUORMA-AUTO- JA PAKETTIAUTOALUSTAISET 

HENKILÖNOSTIMET
Itävaltalaiseen, tunnettuun Palfinger-konserniin kuuluva Palfinger Plat-

forms -tuotevalikoima kuuluu myös RealLiftin valikoimaan.
- Palfinger Platforms -mallistoon kuuluvat niin pakettiautoalustaiset 

henkilönostimet ulottuvuusluokassa 14-26 metriä, kuorma-autoalustai-
set henkilönostimet (18-103 m) ja Jumbo-sarja (32-103 m, korikuorma 
700 kg). Aikaisemmin Bison ja Wumag -tuoterkkeinä tunnetut nostimet 
ovat jatkossa Palfinger -tuotemerkin nimellä, kertoo Halinen.

Groven mallisto alkaa 60 tonnista 400 tonniin asti.
- Patentoidut teknologiat, kuten Megatrak-jousitus, Twinlock-puomin 

kiinnitys sekä Megaform -puomin rakenne tekevät Grovesta markkinoi-
den kärkimerkin ajoneuvonostureissa.

Torninostureissa maailman johtava merkki on ollut perustamisestaan 
lähtien Potain. Potain on valmistanut yli 100 000 torninosturia.

- Potain johtavana merkkinä täydentää valikoimamme raskaan pään. 
Tarjolla on yli 60 erilaista mallia pienemmille työmaille sopivista itses-
tään kasaantuvista torninostureista huiputtomiin nostureihin. 

MANITOWOC-KONSERNIN LAATUMERKIT AMERIKASTA
Yhdysvaltalaisen Manitowoc-konsernin tuotteisiin kuuluu Grove 

-autoalustaiset ajoneuvonosturit sekä torninostureiden markkinajohtaja 
Potain.

- Manitowoc-nosturit ovat tunnettuja luotettavuudestaan, hyvästä tuo-
tosta investoinnille sekä alan johtavasta suorituskyvystä. Ammattilaisten 
valinta työmaille, kertoo Vesa Hakkarainen.

TRUKIT KAIKKEEN KÄYTTÖÖN
RealLiftin valikoimasta löytyy myös trukit niin sisä- kuin ulkokäyttöön. 

Tarjolla on kaksi eri merkkiä. Meillä on tarjota useimpiin käyttökohteisiin 
2 erilaista ratkaisua asiakkaan tarpeiden mukaan.

- Cesab on jo vuodesta 1942 Italiassa valmistettu korkean tekno-
logian trukkimerkki. Vuodesta 2009 se on kuulunut maailmanlaajui-
seen TMH-konserniin. Cesabilla on tarjolla laaja valikoima trukkjea eri 
kokoluokkiin, niin ulko- kuin sisälogistiikkaan. Kaikki trukit valmistetaan 
Euroopassa Italian, Ranskan ja Ruotsin tehtailla. 

- HC:ta voisi kutsua perustrukiksi, jonka ominaisuuksiin kuuluu perin-
teinen ja vahva tekniikka, hyvät käyttöominaisuudet ja kilpailukykyinen 
hinnoittelu sekä käyttökustannukset, listaa Hakkarainen. 

REALLIFTILTÄ MYÖS KÄYTETYT NOSTOLAITTEET
Uusien nostinten lisäksi RealLiftiltä löytyy myös jatkuvasti vaihtuva 

valikoima käytettyjä laitteita.
- Otamme vaihdossa laadukkaita ja toimivia nostimia, jotka tarvittaessa 

kunnostamme ja varustelemme jälleenmyyntiä varten. Valikoima elää 
jatkuvasti, joten älä epäröi ottaa yhteyttä meihin – olit sitten ostamassa 
uutta tai käytettyä laitetta, päättää Halinen.

Lisätieoja: www.reallift.fi

 Palfinger P 480 – 48 m luovutus tehtaalla helmikuussa.

Grove  200-tonninen  ja Vesa Hakkarainen Baumassa.

Manitowocin Bauma-osastoa keväällä 2016.

Valikoima kattaa Cesabin ja HC Hangshanin (pieni kuva) trukit.
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REALPARK
-YRITYSPUISTO 
UM Yhtiöt Oy aloitti RealPark -yrityspuiston 
kehittämisen vuonna 2014 ja alue jatkaa 
vahvaa kasvuaan sekä tänä että ensi vuon-
na. Yrityspuisto sijaitsee hyvien liikenne-
reittien varrella Helsinki-Tampere mootto-
ritien liittymässä ja Lempäälän Ideaparkin 
vieressä.

jatkaa vahvaa kasvuaan
RealParkista on nopeasti kehittynyt uusi konekaupan keskus ja am-

mattilaisten ostospaikka Pirkanmaalle. Kaupan, teollisuuden ja palve-
lun tarpeisiin suunnitellun yrityspuiston rakentaminen on tapahtunut 
vaiheittain: ensimmäiset toimitilat valmistuivat viime vuonna, lisää tiloja 
rakennetaan tänä ja ensi vuonna. Tällä hetkellä työn alla on 11 000m2 
uusia toimitiloja keskeiselle paikalle Ideaparkin ja Marjamäen teollisuus-
alueen viereen. Lisätila tulee tarpeeseen.

- Tyhjää tilaa ei tällä hetkellä ole yhtään jäljellä. Tilanne on siis enem-
män kuin hyvä ja sen takia suunnittelupöydällä onkin nyt kolmekin uutta 
rakennusta. Ne saadaan liikkeelle tämän ja ensi vuoden puolella, kertoo 

RealPark-yirtyspuisto jatkaa laajentumistaan 
tänä jja ensi vuonna.
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UM Yhtiöt Oy:n ja RealParkin toimitusjohtaja Tom Olli.
Alue on suunniteltu kaikenkokoisille yrityksille ja joustava kaavaratkaisu 

mahdollistaa monipuolisia toimintoja ja rakentamista. 
- Pystymme myös nopeisiin ratkaisuihin asiakkaan niin tarviessa. Tontit 

ovat valmiiksi esirakennetut, mikä mahdollistaa nopeankin rakenta-
misen. Kaiken kaikkiaan yrityspuistoon tulee toimitilaa 100 000 m2, 
liiketilakokojen vaihdellessa 10 – 4 000 neliön välillä. 

Tilaa löytyy myös isommillekin tarpeille.
- Meillä on 25 hehtaaria maata, jossa on hyviä kauppapaikkoja vielä 

paljon jäljellä. Jos kiinnostus herää, voidaan ne toteuttaa yhteistyössä 
jonkun toimijan kanssa. Eli vielä pääsee mukaan keskeisellä liikepaikalla 
sijaitsevaan yrityspuistoon.

VALTAVAT LIIKENNEVIRRAT JA 
LOGISTISESTI OIKEA PAIKKA

RealPark sijaitsee niin logistisesti kuin liikennevirtojen puolesta hyvällä 
paikalla. Helsinki-Tampere moottoritien liittymästä pääsee helposti 
alueelle ja näkyvyyspaikkanakin RealPark on loistava: päivittäin vierestä 
menee noin 40 000 autoa. 

- Keskeinen paikka ja hyvät liikenneyhteydet ovat alueen kulmakivet. 
Näkyvyys kolmostien varressa on erinomainen ja saavutettavuus vielä 
parempi. Ideapark on aivan naapurissa ja myös yli 300:n kaupan, teol-
lisuuden, palvelun ja logistiikan alan yrityksen Marjaäen teollisuusalue 
on kiinteässä yhteydessä yrityspuistoon. Lisäksi logistisesti RealPark 

on oikessa paikassa: läheisyydessä on valtakunnan pääjunanrata sekä 
kansainvälinen lentokenttä. 

PALVELUJEN SYNERGIAA
RealParkin alueelta löytyy paljon erilaisia oheispalveluiden ja alihankin-

nan tuottamiseen sekä ostamiseen liittyviä kumppanuuksia, jotka hyö-
dyntävät tehokkaasti toistensa palveluita. Toisiinsa liittyviä liiketoimintoja 
onkin tietoisesti pyritty sijoittamaan lähelle toisiaan yritysten keskinäisen 
yhteistyön toteutumisen varmistamiseksi.

- Kaikki alueet suunnitellaan kokonaisuuksina niin, että lopputulos pal-
velee kaikkia mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi autokauppa ja varaosa-
palvelut on sijoitettu luonnollisesti vierekkäin. RealParkissa on saatavilla 
myös ruokailu- ja edustustilavuokraustoimintoja, jotka mahdollistavat 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen ilman, että yritys 
joutuu käyttämään niihin omia tilojaan. Tehostamalla ja yhdistämällä 
palveluita saadaan myös paras lopputulos aikaiseksi.

Myös kaupan alue on oma tärkeä osansa tuoden päivittäisen liiken-
teen alueelle, jolloin asiakkaita jakautuu muillekin.

- Löydämme kaikille hyvät, järkevästi rakennetut tilat, jolloin pääsee 
nauttimaan asiakasvirroista. RealPark on hyvä ja turvallinen alue yrittää, 
päättää Olli.

Lisätieoja: www.realpark.fi
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KAIKILLE NISSAN-
HYÖTYAJONEUVOILLE

LEHTO GROUP OYJ – 
TALOUSOHJATTUA RAKENTAMISTA
Kempeleläinen Lehto Group Oyj on talousohjatun 
rakentamisen ammattilainen. Yrityksen käsialaa on 
myös RealParkin rakentaminen. Toiminta perustuu 
1-2-3 filosofiaan.

Tämän päivän toimitilarakentamisessa on tärkeää kustannustehok-
kuus ja budjetissa pysyminen. Lehto Group Oyj on tehokas ja luotettava 
kumppani toimitilarakentamiseen aina toimistoista ja teollisuustiloista 
suuriin liikekeskuksiin.

 - Tarjoamme uusia energiatehokkaita muuntojoustavia tiloja asiak-
kaalle valmiiksi räätälöitynä. Toimintamme perustuu 1-2-3 filosofiaan, 
mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on yksi sopimus hankkeesta, kiinteä 
hinta ja sovittu muuttopäivä, kertoo Lehto Group Oyj:n myyntijohtaja 
Tapio Kankkonen (kuvassa).

Rakentaja siis vastaa että pysytään budjetissa ja muuttopäivä pitää?
- Kyllä, sataprosenttisesti. Kiinteä hinta takaa ettei asiakkaalle synny 

lisäkustannuksia, jos sellaisia tulee, vastaamme niistä itse. Lisäksi muut-
topäivä on sitova sakon uhalla eli kannmme hankkeen riskit itse.

Lehto Group Oyj:n toiminta perustuu alan vahvaan osaamiseen. 
- Satojen toimitilahankkeen kokemuksella tiedämme, että kustannuste-

hokkaan toimitilahankkeen perusedellytys on realistinen, ammattitaitoi-
nen suunnittelutyö. Meillä löytyy alan ammattilaiset sekä yhteistyökump-
panit projektin jokaiseen vaiheeseen, joiden avulla pystymme tekemään 
taloushjattua rakentamista asiakkaillemme.

RealPark on yksi yrityksen projekteista. Tällä hetkellä työn alla ovat li-
sätilojen rakentaminen alueelle. RealMachineryn lisäksi Lehto Group Oyj 
on mukana mm. Rototecin Pirkkalan, Vantaan ja Tukholman toimitilojen 
rakentamisessa.

Lisätietoja: 

www.lehto.fi / Tapio Kankkonen 0400 831 058 tapio.kankkonen@lehto.fi



29

rototilt.fi

Rototilt R3:ssa on  kaikki ominaisuudet, joita tavallisesti 
on ollut saatavissa vain isompiin laitteisiin. Kaikki tarjolla 
olevat ohjausjärjestelmät. Huippuluokan turvallisuus 
Secure Lock™ – kauhan turvalukituksen myötä. 
Uuden hydrauliikan ansiosta korkeampi teho ja 
alhaisempi polttoaineenkulutus, 7- kanavainen 
läpivienti, kuormanpitoventtiilit vakiona 
teleskooppisylintereissä. Luokkansa kevein – 
enemmän voimaa itse työhön.

R3 – etkä joudu tinkimään mistään.

HUIPPUOMINAI SUUKSIA 
6-12  TONNIN  KONEISIIN

UUTUUS

DYNASET – 
HYDRAULIIKAN 
VOIMALLA
Dynaset on maailman johtava hydrauligeneraatto-
reiden, -korkeapainepesureiden ja -kompressorei-
den valmistaja. 

Dynaset-hydraulilaitteet muuntavat liikkuvan työkoneen hydraulivoiman 
sähköksi, korkeapainevedeksi, paineilmaksi, magneetiksi ja tärinäksi. 
Yrityksen tuotteita käytetään sadoissa tuotesovelluksissa useilla eri 
toimialoilla ympäri maailman.

Dynaset -hydrauligeneraattoreiden teho/kokosuhde on maailman 
paras. Hydrauligeneraattorilla varustetulla koneella sähkönsaanti on 
aina turvattu, työskenteli sitten missä tahansa.  

- Sähköntuotanto on myös edullista, sillä toisin kuin vanhanaikaiset 
generaattoriyksiköt, hydrauligeneraattori tuottaa sähköä muun työn 
ohessa. Hydrauligeneraattori muuntaa työkoneen hydraulivoiman tehok-
kaasti tasaiseksi, korkealaatuiseksi sähköksi. Tuotettu sähkö soveltuu 
kaikenlaisille laitteille kevyistä työvälineistä raskaisiin toimilaitteisiin, 
kertoo Dynaset Oy:n Olli Sairanen.

Mitoiltaan ja painoltaan hydrauligeneraattori on vain noin puolet vas-
taavantehoisesta polttomoottoriyksiköstä. Silti se käynnistää suurenkin 
sähkömoottorin helposti. Dynaset-laatu takaa suuren toimintatehon ja 
hydrauliikalle ominaisen korkean kuormituskapasiteetin. 

RealParts toimii Dynaset -tuotteiden jälleenmyyjänä ja hydrauligene-
raattoreiden lisäksi valikoimasta löytyy hydrauliset korkeapainevesipum-
put, hydraulimagneetit sekä hydrauliset hitsausgeneraattorit ja erittäin 
laadukkaat kadunpesulaitteet.

Lisätietoja: 

www.dynaset.com 

www.facebook.com/dynaset 

www.youtube.com/dynasetoy
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Pekka Heikkinen 
Konemyyjä
Puh. 0400 153 606
pekka.heikkinen@realmachinery.fi

Jyrki Ylisarkki 
Konemyyjä
Puh. 044 755 6528
jyrki.ylisarkki@realmachinery.fi

Juuso Setälä  
Konemyyjä
Puh. 044 755 0092
juuso.setala@realmachinery.fi

LEMPÄÄLÄ

Tero Uusinoka 
Vuokrauspäällikkö, Pirkanmaa
020 734 7445
tero.uusinoka@realmachinery.fi
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Jani Kuitunen  
Jälkimarkkinointijohtaja
Puh. 010 841 2630
jani.kuitunen@daetek.fi

Petteri Eronen  
Korjaamoliiketoiminnanjohtaja
Puh. 0400 511 872
petteri.eronen@realmachinery.fi
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Marko Kierros  
Puh. 010 841 2619
marko.kierros@daetek.fi

Tapio Lampinen  
Puh. 010 841 2620
tapio.lampinen@daetek.fi

Mikko Uusi-Marttila 
Toimitusjohtaja
Puh. 020 766 1501
mikko.uusi-marttila@realmachinery.fi

Heikki Pohjanpää  
Markkinointipäällikkö
Puh. 020 734 7448
heikki.pohjanpaa@realmachinery.fi

Miia Saarinen  
Kirjanpitäjä/Ostoreskontra
Puh. 020 734 7447
miia.saarinen@realmachinery.fiM

AA
HA

NT
UO

NT
I

H
AL

LI
N

TO

Mika Halonen 
Myyntijohtaja
0400 507 844
mika.halonen@realmachinery.fi

Goran Barisevic
Vuokrauspäällikkö, Etelä-Suomi
020 734 3773
goran.barisevic@realmachinery.fi
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Vesa Hietala  
Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi
040 169 0888
vesa.hietala@realmachinery.fi

Petri Höst   
Myyntipäällikkö
050 559 5244
petri.host@realmachinery.fi

RealMachinery Oy   realmachinery.fi
Keskus: 0207 347 444

Lempäälän toimipiste
RealParkinkatu 9
37570 Lempäälä
 

Keravan toimipiste
Huhtimontie 10-12
04200 Kerava
 

Turun toimipiste
Puutarhatie 2
21420 Lieto 

Oulun toimipiste
Sälpätie 16
90620 Oulu

AVOINNA:
MYYNTI Ma-Pe 8.00-16.00 La 9.00-14.00 (Lempäälä)
VARAOSAT Ma-Pe 7.00-18.00
HUOLTO Ma-Pe: 7.00-18.00

Viljo Takala 
Konemyyjä
Puh. 045 858 6000
viljo.takala@realmachinery.fi

Pekka Karjalainen 
Aluemyyntipäällikkö, Pohjois-Suomi
0400 160 808
pekka.karjalainen@realmachinery.fi

Timo Juhannusvuori   
Myyntipäällikkö
050 361 9953
timo.juhannusvuori@realmachinery.fi

KERAVA OULU TURKU

LEMPÄÄLÄ
Puh. 020 734 7441
  
KERAVA
Puh. 010-841 2644  
 
TURKU
Puh. 020 734 7442  

OULU
Puh. 020 734 7449
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HUOLTO/
KORJAAMO

LEMPÄÄLÄ
Puh. 020 734 7440
  
KERAVA
Puh. 0800 980 00

TURKU
Puh. 020 734 7442  

OULU
Puh. 020 734 7449  

  

VARAOSAT
  

Kari Kallio
Myynti
040 593 5336
kari.kallio@realparts.fi

Mikko Salonen
Myynti
040 562 9156
mikko.salonen@realparts.fi

Lempäälän toimipiste
Realparkinkatu 4
37570 Lempäälä
Avoinna: 08:00-16:00

Vantaan toimipiste
Nuolitie 2 Beta 9
01740 Vantaa
Avoinna: 08:00-16:00
 

Keravan toimipiste
Huhtimontie 10-12
04200 Kerava
Avoinna: 08:00-16:00

Kaarlo Halinen
Myyntijohtaja
050 380 7795
kaarlo.halinen@reallift.fi

Vesa Hakkarainen
Myyntipäällikkö
045 129 7811
vesa.hakkarainen@reallift.fi




