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Laatutuotteet Laatutuotteet 
kiven käsittelyynkiven käsittelyyn
Stenmann Oy on murskaus- ja louhinta-
alan kulutusosia maahantuova yritys. 
Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu MTB 
iskuvasarat ja nyt myös Yamamoto 
hydrauliset kivikiilat.

Stenmann Oy:n kulutustuotteiden tuotevalikoima 
kattaa murskan kulutus- ja varaosat, kovametal-
lileuat ja -lattaraudat, kauhan Feurst kulutuso-
sat, iskuvasaran terär, porakruunut ja -kanget, 

itsepuhdistuvat verkot ja valumassat.
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hyviä. Sitten ostin rohkeasti erän pienempiä 
kynsiä ja sain ne myytyä. Palaute oli hyvää ja 
seuraavaksi tilasin testiin murskakokoluokan 
J550 ja J600 kynsiä, joiden laadusta sain ura-
koitsijalta hyvää palautetta ja uskalsin ostaa 
niitä täyden kontillisen. Siitä toiminta lähti 
kehittymään ja tuotevalikoima on laajentunut 
murskan kulutus- ja varaosiiin, Feurst kauhan 
kulutusosiin, iskuvasaran teriin, porakruunui-
hin ja -kankiin, itsepuhdistuviin verkkoihin ja 
valumassoihin. Kulutusosissa tarjoamme laa-
tua ja panostamme varastoon mikä mahdol-
listaa nopeat toimitukset. Myymme tuotteet 
suoraan loppukäyttäjille ja erilaisille huoltoyri-
tyksille, kertoo yrittäjä Patrick Gunn.

Vasaroiden huoltotoiminta 
johti MTB -maahantuontiin

Muutama vuosi sitten Stenmann Oy alkoi 
tarjoamaan asiakkailleen myös vasaroiden 
huoltoa.

- Alussa myin osat vasaroihin ja niiden huol-
lon hoiti alihankkija. Tänä päivänä huollamme 
valtamerkkien vasaroita ja ulkopuolinen taho 
käy tekemässä särötarkastukset sidospulttei-
hin, mitkä vaihdetaan vain silloin jos niissä on 
säröjä tai avauskerrat on tullut täyteen, sanoo 
Gunn.

Vasaroiden varaosien myynnin kautta tutus-
tuttiin MTB vasaravalmistajaan ja yhteistyö 
syveni iskuvasaroiden maahantuontiin, jolloin 
tehtiin myös huoltovalmius omaan halliin.

- Olemme myyneet tähän mennessä puolen-
kymmentä MTB vasaraa ja niistä saatu palaute 
on ollut oikein hyvää. Meillä on tarjolla uusia 
vasaroita aina suoraan varastosta ja tarjoam-
me niitä myös vuokralle. Ja meiltä MTB vasa-
ran ostaneille löytyy aina varavasara käyttöön 
huollon ajaksi, ilmoittaa Gunn.

Isot hydrauliset kivikiilat vastaa 
urakoitsijoiden tarpeeseen

Hiljattain Stenmann Oy:n maahantuontiohjel-

Murskaus- ja louhinta-alan kulutusosienmaahantuonti al-
koi vuonna 2012.

- Meidän perheellä on ollut kuljetusalan yritys vuosikym-
menten ajan joten yrittäjyys on verissä. Valmistuttuani au-
toinsinööriksi olin IAA messuilla Hannoverissa 2012 tutkien 
siellä avoimin mielin, löytyisikö maailmalta jotain järkevää 
maahantuotavaa. Aasialaisten kaivukoneen kynsivalmista-
jien tuotteet jäi mieleen ja Suomessa aloin kysellä kaivuko-
nekuskeilta heidän mielipiteitään siitä millaiset kynnet ovat 

ma laajeni japanilaisen Yamamoton hydraulisil-
la kivikiiloilla.

- Kiilaminen yleistyy louhintamenetelmänä 
koko ajan sillä räjäyttämisen tarkat rajoitukset 
asettavat kovat vaatimukset louhinnalle. Rä-
jäyttäminen saattaa myös olla rajoitettua tai 
kokonaan kiellettyä tiheästi asutuilla tai muu-
ten herkillä alueilla, Gunn toteaa. 

Urakoitsijoilla on selkeää tarvetta entistä jä-
reämpiin kivikiiloihin ja siihen löytyy nyt ratkai-
su: 

- Tarjolla on kaksi järeää kaivukonekäyttöistä 
mallia HRB-1000 ja HRB-1700. Yamamoton kiilat 
on tehty 76/102 mm ja 102/127 mm reikäkoolle 
ja kiilaus syvyydet ovat 1000 mm ja 1700 mm, 
joten niillä onnistuu suurempienkin kalliomas-
sojen louhiminen todella tehokkaasti. Halkaisi-
jaltaan suurien ja pitkien kiilojen ansiosta voit 
kasvattaa reikävälejä ja porata syvempiä reikiä. 
Yhdellä kiilauksella kiilaat enemmän kuutioita, 
sillä Yamamoton hydraulikiila on markkinoiden 
tehokkain, ilmoittaa Gunn.

Laatutuotteet vakuuttaneet kovan 
kiven Skandinaviassa

Yamamoton kiiloja on tuotu Eurooppaan vuo-
desta 2013 lähtien ja ensimmäinen kiila toimi-
tettiin Ruotsiin, missä niitä on käytössä jo 20 
kappaletta.

- Yamamoton rakenne on yksinkertainen mikä 
tekee siitä kovaa käyttöä kestävän ja toiminta-
varman. Kiilan kaikki komponentit on mitoitet-
tu isoilla turvakertoimilla ja koneistettu erittäin 
mittatarkoiksi, mikä tekee kiilasta todella pit-
käikäisen investoinnin. Hydraulipaine otetaan 
suoraan kaivukoneesta joten vikaherkkiä te-
hostimia ei tarvita ja rasvaus hoidetaan ma-
nuaalisesti, toteaa Gunn.

Valmistusta yli 100 vuoden
 kokemuksella 

Yamamoton hydraulisten kivikiilojen historia 
sai alkunsa vuonna 1915, kun Shuichi Yakamo-
to aloitti valmistamaan varaosia kallioporalait-
teisiin Tojon vuoristokylässä Keski-Japanissa. 
Vuosien aikana valmistaminen laajeni paineil-
ma- ja hydraulisiin driftereihin. 

Ensimmäinen hydraulinen kivikiila valmis-
tettiin vuonna 1981. Sen jälkeen Yamamoto on 
toimittanut hydraulisia kivikiiloja useita satoja 
maailmanlaajuisesti. Vuonna 2010 Yamamoto 
avasi kansainvälisen myynti- ja logistiikkakes-
kuksen Singaporeen helpottaakseen tuotteiden 
ja varaosien jakelua. Tukeakseen eurooppalai-
setn asiakkaiden palvelua Yamamoto avasi kes-
kuksen Iso-Britanniaan vuonna 2016.

Vielä tänäkin päivänä kaikki valmistaminen ja 
tuotekehitys tapahtuu alkuperäisessä paikas-
saan Tojossa. Tämä mahdollistaa tiukan laadun 
tarkkailun ja korkealaatuiset ”Made in Japan” 
tuotteet, jonka yli 100 vuotinen valmistamisen 
historia mahdollistaa.

- Olemme myyneet tähän mennessä puolenky-
mmentä MTB vasaraa ja niistä saatu palaute on 
ollut oikein hyvää. Meillä on tarjolla uusia vasa-
roita aina suoraan varastosta ja tarjoamme niitä 

myös vuokralle. Ja meiltä MTB vasaran ostaneille 
löytyy varavasara käyttöön jos omaan laittee-

seen tulee jotain vikaa takuun aikana tai huollon 
ajaksi, ilmoittaa Stenmann Oy:n Patrick Gunn.

Hiljattain Stenmann Oy:n maahantuontiohjelma 
laajeni japanilaisen Yamamoton hydraulisilla 

kivikiiloilla. Tarjolla on kaksi järeää kaivu-
konekäyttöistä mallia HRB-1000 ja HRB-1700. 

Yamamoton kiilat on tehty 76/102 mm ja 102/127 
mm reikäkoolle ja kiilaus syvyydet ovat 1000 
mm ja 1700 mm, joten niillä onnistuu suurem-

pienkin kalliomassojen louhiminen todella 
tehokkaasti.


