HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

JCB:ltä luottokoneet moneen käyttöön
Euroopan suurimman maarakennuskoneiden valmistajan JCB:n
mallistosta löytyy sopiva kone moniin eri käyttötarkoituksiin. Suomessa JCB koneet myy Mateko
Oy, jonka Turun myyntipiste löytyy
Liedon Tuulissuolta. Samassa yhteydessä toimii myös JCB koneita
vuokraava CE Rental.
- Mallistossa on kattava valikoima JCB maanrakennuskoneita ja kaivukoneita, kiinteistöhuollon koneita sekä kurottajia, jotka varustellaan aina asiakkaan
tarpeiden mukaan, kertoo aluemyyntipäällikkö Harri Laaksonen.
Kiinnostava uutuus JCB:llä
ovat X-sarjan kaivukoneet, joissa
on kiinnitetty erityistä huomiota
ergonomiaan ja kuljettajan viihtyvyyteen.
- Ohjaamon varustetaso on
todella korkea, ja koneista on hyvä näkyvyys ulos. Samalla koneiden tarkkuuteen on panostettu Näin talvisesongin kynnyksellä Harri Laaksonen muistuttaa JCB:n
todella paljon: X-sarjan koneissa erityisen vahvasta pienten pyöräkuormaajien mallistosta. Koneita
on uusitut hydrauli-, elektroniik- saa myös vuokrattua sesongin ajaksi.
X-sarjan koneet on kehitetty toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa.
ka- ja sähköjärjestelmät.
Tarkkaan työhön vaikkapa myös JCB:n pienten pyöräkuorHuoltosopimuksella kusahtailla kaupunkityömailla pys- maajien valikoimasta.
tannukset tasapainoon
tyy myös pari vuotta sitten lan- Matekolta löytyy laaja malseerattu pyöräalustainen JCB listo tehokkaita pienemmän ko- Kaikissa uusissa koneissa on
Hydradig 110W -kaivukone, jo- koluokan JCB pyöräkuormaaJCB LiveLink, jonka kautta saaka edustaa alalla aivan uuden- jia, jotka ovat varsinkin kiinteisdaan reaaliaikaista tietoa kolaista ajattelua.
neen huoltotarpeesta tai vikatönhuollon asiakkaiden suosios- JCB Hydradigin ylävaunu sa. Pienet 2,5 -10 tonnin koneet
tilasta, Harri Laaksonen kertoo.
on pieni eikä se tule missään sopivat myös palvelukoneiksi
LiveLinkin avulla pystyy myös
kohtaa koneen äärilaitojen yli. esimerkiksi terminaaleihin.
varmistamaan, että kone toimii
Moottori ja nestesäiliöt on siparhaalla teholla, mikä vähentää
Pyöräkuormaajat ovat iso arjoitettu alarunkoon, joten se on tikkeli myös koneiden vuokraukpolttoaineen kulutusta ja koneen
myös ketterä ajettava. Ajovaka- sessa. CE Rentalin konekanta
tarpeetonta kulumista.
us onkin vertaansa vailla, Laak- on aina mahdollisimman uutta,
- Koneen ostajalle Matesonen sanoo.
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että asiakas saisi toimintaansa ennustettavuutta. Huoltolaskun saa sovituin käyttötuntivälein, mikä tasapainottaa kustannuksia. Kun on selkeä kuva siitä,
mitä koneen ylläpito tulee maksamaan, asiakas pystyy tarkemmin laskemaan omankin tuntiveloituksensa, Laaksonen huomauttaa.
- Meillä on loistava sopimushuolto täällä Tuulissuolla. Korjaamot Matekolla on Pirkkalassa ja
Espoossa, mutta Matekon täysinvarustellulla huoltoautolla voimme
tarvittaessa mennä myös asiakkaan luo.

