
   
Vastuullista Konekauppaa 

 

TIEDOTE INFRAN JÄSENILLE     11.3.2021 

 
 

KH-Koneet Oy – Vastuullista konekauppaa 
 

KH-Koneille vastuullinen konekauppa on ylpeyden aihe. Vastuulliseen konekauppaan kuuluu 
asiakkaidemme tarpeiden kuuleminen ja sitä kautta pitkäjänteinen asiakasyhteistyö sekä ennen 
kaikkea työkoneesta huolehtiminen sen koko elinkaaren ajan. 
 
KH-Koneet haluaa tarjota INFRAn jäsenille Kramerin ja Yanmarin koneisiin tehtaiden jatkoturvat 
erikoishintaan. Yanmariin INFRAn jäsenet saavat 3 v / 3000 t turvan veloituksetta. Jatkoturvan 
kustannus riippuu koneen mallista ja turvan tasosta. Tarkemmat hinnat selviävät konekaupan 
yhteydessä. Turvan voi hankkia joko KH-Koneilta tai KH-Koneet valtuuttamilta jälleenmyyjiltä. KH-
Koneet Oy:n myyjät auttavat valitsemaan oikean turvatuotteen käyttäjän tarpeen mukaan. 
 
KH-Koneet Oy on yksi maan johtavista maarakennuskoneiden maahantuojista. Tuotevalikoimiin 
kuuluvat Kramer, Yanmar, Dynapac sekä Suomen johtava Varustekauppa. KH-Koneet tunnetaan 
täyden palvelun toimittajana, jonka tuotevalikoimasta löytyy oikea laite jokaiseen 
maarakennuksen, kiinteistöhoidon, viherrakentamisen ja materiaalinkäsittelyn käyttökohteeseen.  
 
Tämän lisäksi tarjontaan kuuluvat huolto- ja varaosapalvelut sekä ammattitaitoinen tekninen tuki 
asiakkaille. KH-Koneiden Varustekaupasta löytyy laaja valikoima työlaitteita lähes kaikkiin koneiden 
käyttötarpeisiin (lisätietoa: www.varustekauppa.fi). 
 
Toimimme omien toimipisteidemme kautta Klaukkalassa, Tampereella, Turussa sekä Jyväskylässä 
(huoltopalvelut). Tämän lisäksi toimimme jälleenmyyjiemme kautta Joensuussa (Maxlift Oy), 
Mikkelissä (Amados Oy), Oulussa (JL Machine Oy) sekä Vaasassa (Carlsborg). Huoltopalveluita 
tarjoaa omien ja jälleenmyyjäpisteiden lisäksi sopimushuoltoverkostomme (lisätietoa: www.kh-
koneet.fi) 
 

Lisätietoa tarjouksesta: Simo Ahlgren, simo.ahlgren@kh-koneet.fi, 0400 848 409, www.kh-koneet.fi 
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JATKOTURVA - Tyypit

ETU on voimassa vuoden 2021 loppuun.

 YANMAR - TÄYSTURVA
 3V & 3000 T – KONEEN MUKANA
 4 V & 4000 T 
 5 V & 5000 T
 PYÖRÄALUSTAISET 4 V 4000 T KONEEN MUKANA

 KRAMER
 TÄYSTURVA

 3 V & 3000 T
 4 V & 4000 T

 POWERLINE
 2 V & 2000 T
 3 V & 3000 T
 4 V & 4000 T
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JATKOTURVA - Sisältö

• JATKOTURVAAN sisältyy
o Pääsääntöisesti: moottori, hydrauliikka, voimansiirto, päästölaitteet, muut mekaaniset osat
o Lisätarkennukset kaupan yhteydessä 

• VOIMANSIIRRON TURVAAN sisältyy
o Moottori, voimansiirto, jäähdytysjärjestelmä, hydrauliikka

• JATKOTURVAAN ei sisälly
o Kuluvat osat
o Matkakustannukset

• Sopimuksen voimassaolon ehto
o Huolto tulee suorittaa KH-Koneiden omassa toimipisteessä tai valtuutetussa sopimushuoltopisteessä
o Töissä tulee käyttää alkuperäisiä varaosia

• Muuta huomioitavaa
o Asiakkaan kanssa tehdään sopimus ja hänen kanssaan käydään ehdot lävitse.
o Koneen turva kirjataan kauppasopimukselle ja tehtaan järjestelmiin.
o Turva on konekohtainen ja voimassa niin kauan kunnes jompikumpi kriteereistä täyttyy (aika tai käyttötunnit).
o Turvaa hankittaessa tulee mainita, että yritys on INFRAn jäsen. Lisätietoa jäsenyydestä infra.fi/liity. 
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