“OLEN ENEMMÄN
KUIN TYYTYVÄINEN!”

Matti Servomaa kehuu Hyvinkään kaupungin omistaman Lännen 8600i
-monitoimikoneen vakautta, tarkkuutta ja joutuisuutta siirtoajoissa.

Hyvinkään kaupungin
omistamalla Lännen 8600i
-monitoimikoneella työskentelevä Matti Servomaa
kiittelee Länkkärin ketteryyttä, vakautta ja monipuolisuutta.
– En ole tyytyväinen. Olen enemmän
kuin tyytyväinen! Kaikenlaisilla ”mehumaijoillakin” olen vuosien varrella
ajellut, kyllä tämä on ihan omaa luokkaansa, sanoo Matti Servomaa.
Servomaan värikkään ylistyksen kohde on Lännen 8600i -monitoimikone,
joka on ollut Hyvinkään kaupungin
puistopuolen ja muidenkin osastojen
käytössä runsaat kaksi vuotta.
– Itse en ole koneen puikoissa istunut, mutta hyvin se on meitä palvellut.
Minun vastuulleni kuuluvissa viherrakennustöissä kone on osoittautunut
oikein hyväksi. Se on toiminut kovassa ja monipuolisessa käytössä juuri
niin kuin pitää, sanoo puolestaan
Hyvinkään kaupungin puistoyksikön
työnjohtaja Pekka Nummela.

Siirtoajot sujuvat joutuisasti

Ketteryys yllätti positiivisesti

Pekka Nummela neuvoo kysymään
tarkemmin koneen läpikotaisin tuntevalta Servomaalta. Ja toden totta hyvin kuljettaja koneen tuntee, onhan
hän ajanut sillä reilusti yli 2 000 tuntia. Joten palatkaamme ”enemmän
kuin tyytyväisen” kuskin pakeille:

Matti Servomaa tekee Lännen 8600i
-monitoimikoneella erittäin monipuolisia töitä vuoden ympäri.

– Varsinkin puistopuolen hommissa,
kun takakuokalla tehdään, se on tosi
vakaa. Kun joutuu käyttämään paljon
takapuomin ääriasentoja, tällä saa
tehtyä tarkkaa jälkeä. Kone pysyy
vakaana paikallaan, Matti Servomaa
aloittaa. Ja jatkaa:
– Siirtoajot sujuvat joutuisasti. Kauhan käyttö on todella miellyttävää,
kun siinä on niin hyvä se kellunta tai
keinunta. Hyvin toimiva ajovakausjärjestelmä siis.

”Välillä kivetyksen
pohjien tekoa ja kaikenlaista kaivamista,
mitä kaikkea
kunnallispuolella
nyt vain voi olla.”
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– Kesät menevät puistopuolen töissä. Välillä kivetyksen pohjien tekoa
ja kaikenlaista kaivamista, mitä kaikkea kunnallispuolella nyt vain voi
olla. Talvet auraan Hyvinkään keskustaa. Monenlaista puhtaanapitoa.
– Kone on osoittautunut lumihommissakin todella ketteräksi kokoisekseen. Se on ollut hyvin suuri
positiivinen yllätys. Kaupungin keskustassakin on todella paljon puita,
ihmeen hyvin se sinne väleihin taipuu.
Matti Servomaa ehtii kehumaan
Länkkärin monitoimisuutta pikaisessa haastattelussa moneen otteeseen. Esimerkiksi mullituksissa kone
on hänen mielestään erityisen hyvä.
– Mullan liippauksessa Länkkärin
ajojärjestelmä on tosi hyvä ja miellyttävä. Saa liipattua pitkältä matkalta
ja tasaisella painatuksella. Koneen
hydrauliikkajärjestelmä on todella
hyvä. Pehmeä käsitellä ja tottelee
erinomaisen hyvin ohjausta, Matti
Servomaa kiittelee – ja lähtee jatkamaan lumitöitä.

