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Fendtin historia Suomessa alkoi 
vuonna 1976 naantalilaisen Aat-
to Oksanen Oy:n kiinnostuessa 
Fendt-työkoneenkantajatrakto-
reista. Varsinaiseen maahantuon-
tiin päästiin 80-luvun alkupuolel-
la, kun Fendtin ohjaamolle saatiin 
viimein silloisen, Tampereella vai-
kuttaneen työsuojeluhallituksen 
hyväksyntä. 

Oksasen jälkeen Fendtin edus-
tus siirtyi yritykseltä toiselle osin 
maatalouskonekauppa kohdan-
neen laman seurauksena. Viime 
vuoden keväällä AGCO päätti 
omistajan ominaisuudessa tehdä 
pelissä tuoreimman siirron valjas-
tamalla Valtran organisaation vas-
taamaan myös Fendtiin myynnis-
tä ja huollosta.

Valtra ei joutunut peliin aivan 
kylmiltään. Se sai koota rivejään 
Yrittäjien Maatalouden jatkaessa 
edustusta ylimenokauden ajan.

Tarjolla koko sarja
Tähän mennessä Fendt-kanta on 
kasvanut reiluun 1000 kappalee-
seen, omistajia on noin 700 eli joil-
lain on käytössään useampia Fend-
tejä. Toissa vuonna meillä myyty 
1000. Fendt meni Yrman piikkiin.

Kuluvana vuonna Valtra on 
saanut kaupaksi 25 ja Yrma 10 
Fendtiä. Tuotepäällikkö Mika Sal-
men muukaan loppuvuoden ta-
voite on myydä 10 konetta lisää. 
Loppuvuoden myynti ei välttä-
mättä näy täysimääräisenä kulu-
van vuoden rekisteröintitilastois-
sa, sillä vakiintuneen käytännön 
mukaan osa ostajista haluaa re-
kisteriotteeseen ensi vuoden päi-
väyksen.

Valtra pitää tarjolla koko Fendt-
mallistoa, tehoa on siis tarjolla vä-
liltä 60–360 hevosvoimaa. 800-sar-
ja (185–205 hv) on suosikki, mut-
ta onpa joku nähnyt tarvetta jopa 
pienelle 200-sarjan koneellekin.

Myynti ja huolto
Koko Valtran myyntihenkilöstö 
on saanut perustason Fendt-kou-
lutuksen, eli hallintalaitteiltaan 
ja toiminnoiltaan jonkin verran 
muista poikkeava traktori saa-
daan liikkeelle, hinnat ovat selvil-
lä ja esitteitä löytyy. Perustaitajien 
tukena on 15 myyntialueittain si-
joitettua, syvällisemmän Fendt-
tietämyksen omaavaa henkilöä. 

Huolto on keskitetty olemassa 
oleviin Valtran huoltopisteisiin, 
joista löytyvät myös määräaikais-
huoltotarvikkeet.  Suolahden kes-
kusvarastoon on koottu noin 1000 
varaosanimikettä ja tarvittaessa li-
sää saadaan 24 tunnin toimitus-
ajalla AGCOn keskusvarastolta 
Ranskasta.

Onnistunut näytöskiertue 
Fendtin kiertueelle osallistui seit-
semän traktoria varustettuna eri-
laisilla työkoneilla. Suomalaisten 
esittelijöiden tukena oli neljä teh-
taan miestä Saksasta. Saksalaisten 
vetämä ja suomeksi tulkattu kone-
esittely oli valaisevan hyvä.

Erikoismaininnan voi antaa ide-
asta kytkeä Fendtin ajovipu pitkäl-
lä johdolla käynnissä olevaan trak-
toriin. Esittelijä pääsi näin kerto-
maan traktorin rinnalla liikkuen 
havainnollisesti ajovivun ja siihen 
sijoitettujen painikkeiden moni-
puolisista toiminnoista kerralla 
koko yleisölle.

Esittelyn päätteeksi halukkailla 
oli luonnollisesti tilaisuus lyhyeen 
koeajoon.

Fendt on ollut Valtran myynnissä vuoden, joten 
oli aika esittäytyä työnäytösten merkeissä.  Kier-
tue vieraili viimekuun alkupuoliskolla Lahdessa, 
Nivalassa ja Loimaalla.

   Heikki Härkönen

Ajokahvatoimintojen esittely oli hyvin havainnollinen.

900-sarjan Fendtin pyörien erillisripustukseen perustuvassa etujousi-
tuksessa on reilu 30 sentin liikevara.

900-sarjaan saa valinnaisena taaksepäinajovarustuksen. 
Kaikki hallinta- ja valvontalaitteet sekä istuin on yhdistetty 
180 astetta pyörähtäväksi kokonaisuudeksi. Kääntö onnis-
tuu alle kymmenessä sekunnissa ja ergonomia on yhtä hyvä 
kumpaankin suuntaan.

Fendt-kiertue
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Näköalapaikka

Niukkuutta H²O:sta

Meille tuhansien järvien ja hyvin toimivan vesihuollon hellimille 
suomalaisille – jotka huuhtelemme vessammekin juomavedellä 
– puhdas vesi on niin arkipäiväistä, ettemme juuri osaa ajatella 

sitä rajallisena luonnonvarana. Näin kuitenkin on. Jo nyt kolmasosa maa-
ilman väestöstä asuu alueilla, joissa vettä ei joko ole juuri lainkaan tai sen 
käyttö on koko ajan säännösteltyä.

Syyt vesipulan taustalla ovat moninaisia. Niukkuutta aiheuttavat väes-
tönkasvu, ruoantuotanto, vesivarojen huono hallinta ja konfliktit. Ilmas-
ton lämpenemisen odotetaan vaikeuttavan vesitilannetta entisestään. Ää-
rimmäiset säänvaihtelut voimistuvat, ja viime vuosina miljoonia ihmisiä 
tappaneiden kuivuuksien ja tulvien kaltaiset ilmiöt pahenevat.

Vuonna 1995 erittäin vakavasta vesipulasta kärsiviä valtioita oli 19, ja 
niissä asui yhteensä 500 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2025 näitä valtioita 
on arviolta 30 ja asukkaita niissä 2,5 miljardia. Erityisen herkkiä alueita 
ovat Afrikka, Aasia ja Lähi-itä.
Monissa maissa, joissa vettä olisi tarpeeksi, se on väärässä paikassa, eikä 
jakelu ole tarpeeksi kehittynyt. Eräissä maissa, kuten Kiinassa, suuri osa 
vesivaroista on puolestaan saastunutta ja siksi käyttökelvotonta. 

Veden kulutus on maailmassa kasvanut sadassa vuodessa kuusinkertai-
seksi. Eikä muutosta ole näkyvissä: kulutuksen odotetaan yltävän yhä 
hurjempiin kasvulukuihin kaupungistumisen, kehitysmaiden teollistu-
misen, paljon vettä kuluttavien maataloustuotteiden yleistymisen, saastu-
misen ja ilmastonmuutoksen myötä.
Maailmanlaajuisesti kaikesta makeasta vedestä peräti 70 prosenttia käy-
tetään maataloudessa, ja tästä suurin osa menee keinokasteluun. Esimer-
kiksi yhden viljatonnin tuottamiseksi tarvitaan noin tuhat tonnia vettä.

Veden käyttö maataloudessa on tyypillistä etenkin kuivilla alueilla, ku-
ten Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Yhdysvaltojen lounaisosissa, missä 
sadanta on vähäistä ja haihdunta niin suurta, että viljelyksiä on kasteltava 
läpi vuoden. Joissain kehitysmaissa viljelysten kasteluun käytetään yli 90 
prosenttia kaikesta vedestä, esimerkiksi Sudanissa 99 prosenttia. Köyhissä 
ja kuivissa maissa kasteluvedestä menee hukkaan jopa puolet. Silti vilje-
lyksiä on pakko kastella. 

Tällä hetkellä noin 17 prosenttia kaikesta maailman viljellystä maasta 
kastellaan. Ruoantuotanto kastelluilla alueilla vastaa lähes puolta koko 
maailmassa saadusta satomäärästä. Kastelun avulla tapahtuvan viljelyn 
oletetaankin jatkavan kasvua myös tulevaisuudessa, sillä väestönkasvu 
jatkuu nopealla tahdilla, ja jo nyt on pulaa ruoasta.

Kastelulla on tärkeä merkitys viljelyskelpoisen maan lisäämisessä sekä 
karjaruokinnan tehokkuudessa etenkin niissä maissa, joissa väestönkasvu 
on erittäin nopeaa ja jossa maa- ja vesivarat ovat riittämättömät. Ruuan-
tuotanto ei onnistu ilman vettä. Maatalouden vedenkulutus on lisäänty-
nyt yli 60 prosentilla vuoden 1960 jälkeen.
Niinpä ei olekaan yllätys, että vedestä ennustetaan seuraavaa suurta maa-
ilmanlaajuista "juttua", samanlaista kuin ilmastonmuutoksesta on tullut 
muutamien viime vuosien aikana. Veden uskotaan kiinnostavan myös si-
joittajia, koska muun muassa jakeluverkoston kehittämis- ja ylläpitotar-
peet tuovat alalle suuria yksityistämispaineita. Arvioiden mukaan veteen 
käytetään nykyisin vuosittain rahaa 200–300 miljardia euroa ja bisneksen 
odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa yli 10 prosenttia vuodessa.

Vesibisneksen yksityistäminen onkin kirvoittanut kiistelyn siitä, onko 
puhdas vesi ihmisoikeus vai taloudellinen hyödyke. Monien mielestä ve-
destä ei saa tehdä muihin verrattavaa taloudellista hyödykettä, koska se 
on "osa elämää ja siten likimain pyhää". Toisaalta yksityistäminen on kei-
no hillitä ja samalla tehostaa veden kulutusta erityisesti maataloudessa ja 
teollisuudessa. Mitä enemmän vesi maksaa, sitä harvempi läträä sillä hu-
vikseen.

   Heikki Härkönen

Potilalla uskotaan vahvasti kulti-
vaattorilla ja joustopiikkiäkeellä 
tapahtuvaan muokkaukseen. Kul-
tivaattorilla tehtävä perusmuok-
kaus kuohkeuttaa maata sopivas-
ti. Muokkauskerrokseen jää pin-
tavaluntaa estävää tilaa vedelle ja 
vesi pääsee myös paremmin imey-
tymään syvemmälle, kun muok-
kausanturaa ei synny. Nykyaikai-
nen joustopiikkiäes puolestaan 
edistää sadonmuodostusta, var-
sinkin kun kylvö tehdään perintei-
sillä vantailla ja vannaspainoilla.

Uusi Classic
SPH- ja Master-äkeistä saatujen 
kokemusten perusteella suun-
niteltu Classic korvaa aiemman 
Primus-malliston. Äes on selväs-
ti edeltäjäänsä painavampi ja pi-
demmästä rakenteesta johtuen 
avarampana se sopii paremmin 
olkisiin muokkausoloihin.

Classicin saa joko viisi- tai kuu-
simetrisenä. Piikkiakseleita on vii-
si, vakio S-piikkien jako 90 mil-
liä ja valinnaisena toimitettavien 
järeämpien Potila 4510 -piikkien 
80 milliä. Viisimetrisessä piikkejä 
on 56 ja kuusimetrisessä 66 kap-
paletta.

Keskilohkon muokkaussy-
vyys säädetään rajoittamalla teli-
pyörästöjä liikuttavan yksitoimi-
sen hydraulisylinterin sisäänpäin 
suuntautuvaa liikevaraa männän-
varren ympärille asennettavilla 
säätörenkailla. Sivulohkoissa on 
kannatuspyöriin (1 pyörä/lohko) 
vaikuttava veivisäätö. Pyöräko-
ko on 200/60-14,5 (läpimitta 610 
milliä). 

Lohkojen kuljetusasentolukitus 
toimii automaattisesti sekä loh-

Potilan uudet äkeet
Potila Oy:n äesvalmis-
tus täyttää 40 vuotta. 
Yritys viettää merkki-
vuotta työn merkeis-
sä esittelemällä uuden 
Classic- ja uudistetun 
Master-äesmalliston.

Äkeiden mukana saa magneettikiinnitteisen vatupassin, joka hel-
pottaa rungon säätöä maanpinnan suuntaiseksi. Säätö tehdään äes 
vedettynä muokkaussyvyyteen paikassa, jossa pellon pinta on mah-
dollisimman vaaterissa.

Potilan uudet äkeet, Classic yllä ja Master alla.

koja nostettaessa että laskettaessa. 
Hydraulisäätöinen joustoetulata 
on vakiona ja taakse voi valita jo-
ko jälkiharan tai varpajyrän.

Uudistunut Master
Master-äkeet tulivat markkinoille 
kuluvan vuosikymmen alassa. Nyt 
tehdyssä mallistopäivityksessä on 
kasvatettu sekä runkopituutta et-
tä painoa, eli tässäkin tapaukses-
sa on ollut tavoitteen varustaa äes 
selviämään entistä haastavimmis-
sa muokkausoloissa.

Mastereita on neljä mallia, 
muokkausleveydet metrin välein 
haarukassa 5–8 metriä. Piikkiak-
seleita on seitsemän ja piikkejä va-
kiona mallikohtaisesti joko 63, 75, 
87 tai 101 kappaletta. Piikkityppi 
on Potila 4510 ja piikkijako on va-
kiona 80 ja valinnaisena 70 mil-
liä. Muokkaustehoa voi parantaa 
vaihtamalla piikkeihin 70 milliä 
leveät Solid-kärjet.

Muokkaussyvyys säädetään sa-
man tapaan kuin edellä Classicis-
sa. Rakenteellisena erona on kaksi-
toiminen sylinteri ja hydrauliikan 
lukkoventtiili. Kaksitoimisuuden 
ansiosta kovissa oloissa myös pyö-
rien paino muuttuu piikkipainok-
si ja lukkoventtiili helpottaa hyd-
rauliikalla ajon aikana tehtävää 

muokkaussyvyyden pienentämis-
tä ja säilyttämistä. Mekaaninen 
työsyvyyden osoitin ja valinnais-
varusteena toimitettava, ultraää-
neen perustuva muokkaussyvyys-
mittari helpottavat ajonaikaista 
säätöä. 

Pienimmän mallin sivulohkois-
sa on mekaanisesti säädettävä yk-
köspyörät, valinnaisena saa tavan-
omaisella orjasylinterirakenteella 
toteutetun hydraulisäädön. Muis-
sa malleissa myös sivulohkoissa on 
hydraulisäätöiset telit. Pyöräkoko 
on vakiona 200/60-14,5 (läpimitta 
610 milliä) ja valinnaisena 250/65-
14,5 (680 milliä).

Vetopuomin taittoliike ja nos-
tohydrauliikka on yhdistetty me-
kaanisella paralleelimekanismilla, 
jonka ansiosta äkeen runko säilyy 
maanpinnan suuntaisena nosto-
korkeudesta riippumatta. Lohko-
jen kuljetusasentolukitus toimii 
automaattisesti.

Hydraulisesti säädettävä etu-
joustolata on vakio- ja sen kor-
vaava palkkilata valinnaisvaruste. 
Taakse on tarjolla hydraulisäätöi-
nen lata, varpajyrä ja jälkihara. Jy-
rä ja hara voidaan asentaa erillisil-
lä ripustusosilla samanaikaiseen 
käyttöön, tässä tapauksessa lata ei 
kuitenkaan mahdu mukaan.
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