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HPL-Koneet Oy tuo maahan XCMX Europa 
konetta, jonka kokoonpano tehdas sijaitsee 
Puolassa. Hpl-Koneet Oy on toimittanut Ari 
Rossi Oy:lle uuden XCMG Europa 135 GR 
tiehöylän, johon tehtiin Naantalissa suuret 
muutokset mm. koneen  ohjausjärjestelmään.

Markkinoilla olevien moniöljypoltti-
mien eturivissä jo kymmenen vuotta 
tukevasti ollut Lanair vastaa nyky-
päivän haasteisiin. Kuusi huoltopiiriä 
verkottaa erinomaisesti valtakunnan 
ja apua saa ympäri vuorokauden. 
Kaksi kovaa pakkastalvea on nostanut 
myyntiä huomattavasti. Tilavat hallitkin 
pysyvät 30 asteen pakkasissa
lämpiminä Lanairin ansiosta.

R ossin kone on monivipuohjauk-
sen sijaan varusteltu nykyaikai-
sella propotionaalisella kaksivi-

puohjauksella. Toisesta ohjaimes-
ta ohjataan työn aikana konetta ja 
toisella ohjataan terää. Ratti on ole-
massa ainoastaan siirtoajoa varten.

 Koneen logiikka-ohjaukseen on 
suoraan ilman lisälohkoja asennet-
tu Geotrimmin toimittama Trimp-
len kallistusautomatiikka, joten hyd-

rauliikkaan on saatu lisää toiminta-
varmuutta pitämällä toiminnot silti 
yksinkertaisena. HPL-Koneet Oy 
on panostanut myös huoltoverkos-
ton luomiseen, huoltopisteitä löytyy 
näin alkuun Etelä-Suomesta.

”Asiakkaan palaute on kuukau-
den käytön jälkeen ollut kaikin puo-
lin positiivista”, HPL-Koneiden toi-
mitusjohtaja Tero Haapanen toteaa.

”Halusimme valmistaa koneen, 

HPL-Koneet Oy:n maahan-
tuomat tiehöylät kiinnostavat

Lanair-huoltoverkosto kattaa jo koko Suomen
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joka täyttää nykyaikaiset vaatimuk-
set työn tehokkuudesta ja silti säilyt-
tää koneen hankintahinnan kohtuul-
lisena. Seuraava tavoitteemme on 
markkinoida tiehöylää lisää, sekä val-
mistaa ohjausjärjestelmät XCMG:n 
isompaan ja pienempään luokkaan. 
Näin ollen pystymme kattamaan 
koko tiehöyläsegmentin”,    Haapa-
nen toteaa.

Mielenkiintoisena yksityiskohta-

Taloudellisuus ja 
toimintavarmuus valtteina
Halpa, kyllä. Pitkällä aikajänteellä. 
Hankintahinnaltaan Lanair ei ole 
ollut ja tuskin tulee olemaankaan 
markkinoiden edullisimpia. Kun 
asiaa tarkastellaan kokonaisvaltaises-
ti , Lanairiin päätyy yhä useampi asi-
akas. Luontoystävällisyys on tärkeä 
valintakriteeri, samoin huollon toi-
mivuus. Huoltopiirien vastaavat ovat 
puhelimella saavutettavissa alati, jos 
tarvetta ilmenee. 

Vuodesta 1976 valmistettua ame-
rikkalaisjärjestelmää pidetään Yh-
dysvalloissa käytetyn voiteluaineen 
hyödyntämisen ykkösenä. Suomessa 
Aritsol Oy:n markkinoima tuote on 
vahvassa myötätuulessa. – Olemme 
vanhin Suomen markkinoilla ollut 
alan yritys. Yli vuosikymmenen tai-
val on merkki laadusta ja luotetta-
vuudesta. Jatkossakin aiomme olla 
eturivissä ja uuden patenttimme 
käyttöönottoa harkitaan, tuumaa 
Aritsol Oy:n toimitusjohtaja Ari Val-
tonen arvoituksellisesti.

Laaja tuotevalikoima

– Tuotetarjontamme pidämme so-
pivan kokoisena, jotta palvelun laatu 

na Haapanen lisää vielä että konet-
ta, sekä sen kehittynyttä ohjausjär-
jestelmää tullaan katsomaan ulko-
mailta asti. ”Lyhyt mainosvideom-
me on saanut mielenkiintoisen vas-
taanoton. Ennen  me matkustim-
me koneiden kokoonpanotehtaalle 
oppia ja apua hakemaan, nyt sieltä 
suunnasta on tulossa väkeä tänne”, 
Haapanen naurahtaa. ■

pysyy kymppinä. Se mitä  näistä 
ovista lähtee asiakkaille on huippu-
luokkaa. Palveluistamme mainit-
takoon Aritsolin öljylämmittimien 
käyttöönotto, joka tapahtuu mei-
dän toimesta. Asiakas voi olla varma, 
että kone on laitettu oikein toimin-
takuntoon ja homma pelittää, tote-
aa  tuotepäällikkö Taro Valo.

Yhteistyötä yritys tekee mm. Ari-
termin kanssa. Nelisen vuotta jat-
kunut yhteistyö toimii ”savutto-
masti”. Lanairin polttimia saadaan 
asennetuksi mm. Aritermin lämpö-
kattiloihin.

  Aritsolin siirrettävä lämpökontti 
on ollut monipuolisuutensa vuoksi 
kysytty. Nopea asentaa, säätää, siir-
tää ja ennen kaikkea se on teho-
kas. Kontin käyttökohteita voivat 
olla mm. kuivaamot, tilapäiset hal-
lirakennukset, rakennustyömaat ja 
niin edelleen.

  Kova pakkastalvi saa tulla, jos 
on tullakseen - Aritsol pitää läm-
pimänä! ■

Tyytyväinen yrittäjä.Cumminn-
sin moottori, ZF-vaihteisto ja 
HPL-Koneet Oy:n muutostyöt 
ovat hyvä yhdistelmä. Edulli-
suudesta puhumattakaan.            

Siirrettävä läm-
pökontti. Puhal-
lusluukun korke-
utta voidaan sää-
dellä aina 3.5 
metriin. Kontti 
toimii automaat-
tisesti ja se voi-
daan myös kana-
voida. Monipuo-
lisuus on valttia.

Hallintalaitteet 
ovat oikein ase-
teltuja ja helppo-
käyttöisiä.

Lanair MX-200. Korkea palamislämpö-
tila suodattimineen takaavat puhtaan ja 
tehokkaan lämmöntuoton.

Tyytyväinen yrittäjä Cumminn H lli t l itt t
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