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Metso Outotec laajentaa Lokotrack-
tuoteperhettä 
Metso Outotec Oyj:n lehdistötiedote, 25.10.2021 klo 9.00 

Metso Outotec tuo markkinoille kaksi uutta liikuteltavaa Lokotrack® murskaus- ja 

seulontalaitosta. Uudet Lokotrack LT200HPX ja LT220GP ovat pienikokoisia ja 

tehokkaita kartiomurskaimia, jotka ovat aiempia malleja joustavampia ja kapasiteetiltaan 

jopa 30 prosenttia suurempia. Ne ovat ihanteellinen valinta murskausurakoitsijoille. 

Uudet mallit esitellään Metso Outotecin virtuaalistudiotapahtumissa 27.10. sekä 

Lokotrack Liveroom 360 -verkkoesittelyssä yhdessä Lokotrack-palveluiden ja -osien 

kanssa. Uudet Lokotrack-mallit ovat tilattavissa maailmanlaajuisesti 27.10. alkaen.  

Tehokkaampaa murskausliiketoimintaa 

Uusissa malleissa on monia asiakkaan toimintaa parantavia ominaisuuksia. Niissä 

käytetään samaa uutta runkoa, joten asiakas voi valita haluamansa kartiomurskaimen ja 

lisävarusteet oman tarpeensa mukaan. Lokotrack LT200HPX -mallissa on tehokas 

kaksitasoinen esiseula, joka lisää laitoksen kapasiteettia.  Järeä runko ja leveät 

kuljettimet kestävät kovaa käyttöä, ja murskaimen suora kiilahihnakäyttö vähentää 

polttoaineen kulutusta. Huoltoa ja kuljetusta varten laitoksessa on tilavat ja taittuvat 

huoltotasot. LT200HPX on yhteensopiva Lokotrack LT106- ja LT116-leukamurskainten 

sekä Lokotrack ST3.8- ja ST4.8-mobiiliseulojen kanssa. 

Lokotrack LT220GP:n murskausteho on suurempi, ja siihen on saatavilla esiseula sekä 

hihnasyötin. LT220GP, Lokotrack LT120/LT120E-leukamurskain ja ST4.10-mobiiliseula 

ovat erinomainen yhdistelmä, kun tarvitaan suurta tuotantokapasiteettia. 

 

"Uudet mallit ja Lokotrack Liveroomissa nähty kokonaisvaltainen valikoima ovat osoitus 

kivenmurskausteollisuuden asiakkaiden toiminnan ja kannattavuuden tehostamiseen 
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panostamisesta", sanoo Metso Outotecin Lokotrack Solutions -liiketoiminnan johtaja 

Kimmo Anttila.  "Näissä uusissa malleissa riittää kapasiteettia 300 tonniin tunnissa ja 

niiden kuljetuspaino on 40 tonnia, joten asiakkailla on enemmän joustoa ja 

valinnanvaraa kartiomurskaimen suhteen. Lokotrack on ekologisesti ja aikaa kestävä 

valinta kaiken murskeen tuotantoon." 

Kattavat palvelut ja tuki 

Metso Outotecillä on laaja valikoima palveluita ja osia Lokotrack-laitoksiin: kulutus- ja 

varaosien lisäksi valikoimaan kuuluvat osasarjat ja -suositukset, täyskonttiosapalvelu, 

tarkastukset, laajennetut takuut ja Metrics-etävalvontaratkaisu. Liveroom-esittelyssä 

oleva palveluvalikoima vastaa kivenmurskausteollisuuden asiakkaiden laitteistojen 

suojauksen, käytettävyyden, suorituskyvyn ja päivitysten tarpeisiin. Näiden palveluiden 

tarkoitus on säilyttää Lokotrack-murskainten ja -seulojen optimaalinen toimintakyky. 

Tule mukaan studiotapahtumiin ja käy Lokotrackin Liveroom-esittelyssä osoitteessa 

live.mogroup.com.  

Lisätietoja:  
 
Kimmo Anttila, johtaja, Lokotrack Solutions, Metso Outotec, puh. 050 433 3745, sähköposti: 
kimmo.anttila(at)mogroup.com 
 
Helena Marjaranta, viestintä- ja brändijohtaja, Metso Outotec, puh. 020 484 3212, sähköposti: 
helena.marjaranta(at)mogroup.com 
 
 
Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten 
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja 
metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja 
vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä 
tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. 
 
Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science 
Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Vuonna 2021 
sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla kahdeksanneksi. 
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Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja 
sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq 
Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 
 


