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Säkylän HM-Koneelta työkoneet moneen lähtöön
Laajasti
koko
Etelä-Suomen alueella toimiva Säkylän
HM-Kone Oy on täyden palvelun konevuokraamo, jonka kalustoon kuuluvat kuormaajat,
trukit ja henkilönostimet.
Veljesten Hannu ja Mika
Luodon vuonna 2001 perustama, alkuun vain trukkeja vuokrannut yritys on kasvanut pikkuhiljaa
konevuokraamoksi,
jonka päätuotteena ovat nykyään pyöräkuormaajat.
- Meillä on nykyisin parikymmentä eri kokoluokan Volvo pyöräkuormaajaa, ja saamme uusiakin vielä tänä keväänä. Olemme aina pyrkineet
hankkimaan sellaista kalustoa,
mitä asiakkaat ovat kyselleet.
Volvo on osoittautunut hyväksi merkiksi ja luotettavaksi koneeksi, Mika Luoto linjaa.
Pyöräkuormaajien
lisäksi
valikoimissa on muun muassa
Linde trukkeja, henkilönostureita ja JCB- sekä Dieci kurottajia. Tarjolla on myös monenlaisia kauhoja, harjakoneita ja
trukkipiikkejä, joita löytyy hyvä
valikoima myös erikoistöihin.
Pyöräkuormaajien
vuokra-aika on yleensä viikosta jopa vuoteen.
- Meiltä saa koneen myös
muutamaksi päiväksi, jos esimerkiksi oma kuormaaja on
rikkoutunut. Pyrimme palvelemaan nopeasti, parhaimmillaan koneen saa jopa samana
päivänä, Mika Luoto lupaa.

Strategiana
maltillinen laajennus
Vuokraustaso on ollut hyvä.

Volvon pyöräkuormaajat ovat Säkylän HM-Koneen ykköstuote –
ja niitä löytyy joka lähtöön.

Säkylän HM-Koneen pyöräkuormaajat liikkuvat kaikkialla Etelä-Suomen alueella Vaasa-Jyväskylän linjan alapuolella.
- Asiakkaina meillä on todella laaja skaala yrityksiä pörssiyhtiöistä yksinyrittäjiin. Koneita
tarvitsevat muun muassa erilaiset urakoitsijat sekä teollisuus, ja rakennuksille menee
lisäksi henkilönostimia. Myös
monet maatilat tarvitsevat se-
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sonkiaikoina järeämpää kalustoa. Sesonki meillä on kylläkin
koko ajan. Esimerkiksi talvella koneita tarvitaan paljon lumitöissä.
- Meillä on todella pitkäaikaisia asiakkaita, jotka vuokraavat koneet yleensä koko sesongiksi, mutta uusiakin tulee
joka vuosi. Tässä korona-tilanteessakin on ollut yllättävän
paljon kysyntää, Luoto kertoo.
Haluamme kuitenkin laajentaa konevuokrausta myös
Varsinais-Suomen alueella, joka on jostain syystä jäänyt toiminnassa tähän asti vähemmälle.
- Säkylän HM-Kone on toiminut alalla jo niin kauan, että suuri osa töistä tulee puskaradion kautta – se on ollut ihan
hyvä markkinointikanava. Uusia asiakkaita tulee, kun työmailla on nähty meidän koneita.
Turun talousalue on kuitenkin lähellä ja tieyhteydet ovat
hyvät. Strategiana on maltillisesti laajentaa toimintaa ja
kasvattaa konekantaa kysynnän mukaan.
- Tänäkin vuonna konekanta kasvaa useammalla yksiköllä. Kalustoa lisätään asiakkaiden tarpeita kuunnellen, Mika
Luoto sanoo.

