Maarakennus Jalonen Oy urakoi Satakunnan sekä
Länsi- ja Etelä-Suomen alueella. Kalusto on kattavaa aina
kaivukoneista murskiin ja seuloihin.

Huolletut ja
korjatut varaosat
ammattitaidolla
Espoolainen Varaosaparatiisi Oy on johtava hydraulipumppujen sekä -moottoreiden huoltoyritys, joka
tekee yhteistyötä kaikkien merkittävien konemaahantuojien kanssa pystyen siten säätämään huoltamansa
komponentit uudenveroisiksi. Raumalainen Maarakennus Jalonen Oy käyttää uusien ohella myös kunnostettuja ja huollettuja varaosia.
76

KIVIROCK 1/2017									

Jalonen Yhtiöihin kuuluva Maarakennus Jalonen Oy tekee maarakennustöitä Satakunnan,
Länsi- ja Etelä-Suomen alueella.
- Teemme noin sadan yksikön voimin monipuoliset maarakennustyöt kattaen mm. infrarakentamisen, murskauksen, kiviainesten myynnin
ja erilaiset kuljetustyöt sekä lisäksi tietenkin
normaalit kaivuutyöt, kertoo Jalonen Yhtiöiden
tuotantojohtaja Niilo Jalonen.
Konekalustoa löytyy laidasta laitaan kaivukoneista pyöräkuormaajiin, murskiin sekä seuloihin. Koneet ovat kovass käytössä ja varaosien
www.kivirock.fi

tarve on jatkuvaa.
- Pyrimme toki tekemään ennakoivaa huoltoa
koneille varsinkin hiljaisempana aikana ennen
sesonkia, mutta tottakai varaosia menee pitkin
vuotta. Ja usein kun koneet käyvät maksimitehoilla sesongilla niin myös pumput ja moottorit
ovat kovilla.
Juuri pumppujen ja käännön moottoreiden
kanssa Jalonen tekee yhteistyötä Varaosaparatiisi Oy:n kanssa.
- Kun osa hajoaa on tietenkin ensiarvoisen
tärkeää saada koneet takaisin töihin mahdolwww.kivirock.fi

lisimman nopeasti, turhat seisokit ovat kallista
aikaa. Eli toimitusaika, -varmuus, laatu ja hinta
ovat avaintekijöitä. Varaosaparatiisi reagoi
nopeasti ja heillä on hyvä asiakaspalvelu.
Lähetämme hajonneen tuotteen heille ja sieltä
tulee samantien kuittaus kun tuote on saapunut
perilla. Lisäksi nopeasti saamme myös tiedon
mikä vikana ja mitä sille kannattaa kulloinkin
tehdä. Nopean kustannusarvion saaminen on
tärkeää ja samalla arvioidaan kannattaako laite
korjata vai ostaa kokonaan uusi. Arvioinnin teko
kannattaa aina, sillä esimerkiksi pumpussa voi

olla useita eri vikavaihtoehtoja pienistä suuriin.
Huolletut osat ovat uudenveroisia.
- Varaosaparatiisi purkaa pumpun jokaisen
osan ja pesee sekä mittaa ne myös säätimien osalta. Lisäksi heillä on oma pumppujen
korjaamiseen kehitetty testipenkki, jonka avulla
ne voidaan testata oikeata käyttöä vastaavissa
olosuhteissa. Henkilökunta on ammattitaitoista
ja palveluhenkistä, saammamme palvelu on
ollut mainiota ja osat toimineet moitteettomasti,
päättää Jalonen.
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