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Koko ratkaisu perustuu telaston 
pinta-alan kasvattamiseen ja te-
lojen muotoiluun. Oleellista pin-
ta-alan kannalta ovat kuitenkin te-
lojen pituutta lisäävät apupyörät, 
jotka yllättäen olivat Ponsse Wi-
sentin normaalin takatelin takana. 
Perinteisesti apupyörät on näh-
ty vakiopyörien edessä.Viimeisen 
päälle kokenut Jouko Kelppe tun-
nusti, että sinne hekin aluksi täh-

täsivät, mutta tilan puute pakotti 
onneksi uusajatteluun. Nyt proto 
toimii jopa odotettua paremmin.

Proto on jo ehditty nimittää 10-
pyöräiseksi Ponsseksi. Jäykkään ak-
seliin liitetyt apupyörät ovat teli-
pyöriä pienemmät (700-22.5/700-
26.5) Tasaisella ne jäävät noin 20 
senttiä telipyöriä korkeammalle. 
Siksi telaston pituudesta ei tule ko-
neen kääntymiselle ylimääräisiä on-

gelmia. Takateli keinuu normaalisti 
telojen sisällä. Myös se yllätti, ettei-
vät renkaat pyörineet telojen sisällä, 
vaikka apupyörissä ei ole vetoa.

Wisentissä lisäakselisto kiinni-
tetään yksinkertaisesti kuormati-
lan lisäjatkeen tuppeihin. Se mah-
dollistaisi helposti telojen auto-
maattisen kiristyksen, jos koke-
mus osoittaa sen myöhemmin 
tarpeelliseksi. Edelliseen viitaten 

lisäpyörien asennus ja poistami-
nen on helppoa.

Jatkan raporttia myöhemmin. 
Sutjakka, mutta maastoystävälli-
nen  meno suolla on taatusti no-
teeraamisen arvoinen kaikilla ta-
hoilla. Kun tuontipuu vähenee, 
lisämottien suurin reservi löytyy 
nimenomaan aikoinaan ojitetuil-
ta turvemailta. Paksun roudan tal-
via ei ole vara odotella. (JV)

Ponsset turvemaille jättiteloin ja apupyörin
Ponsse, Metsähallitus ja 
Metla ovat yhteistyössä to-
teuttaneet tutkimusprojektin 
"Nykykalustolla turvemaiden 
puunkorjuuseen". Loppu-
raportti on luvassa tämän 
vuoden lopulla. sen verran 
Metsähallituksen kehittä-
mispäällikkö tore Högnäs 
paljasti tuloksia Vieremällä, 
että Ponssen proto oli tutki-
tuista tekniikoista metsässä 
selvästi paras. Kaupallisesta 
valmistuksesta ja lisävarus-
teen hinnoista tehdas lupasi 
ilmoittaa, kun tuote on saa-
nut lopullisen muotonsa. 
Pikainen työnäytös lupasi 
hyvää.

Sosiaali- ja terveysministeriö-
on asettanut kaksi laittomas-
ti markkinoille saatettua kaivu-
konetta käyttökieltoon. Kiel-
lot on kohdistettu Daewoo 150 
LC-7 -merkkisten tela-alustaisten 
kaivukoneiden maahantuojiin, Hei- 
nolan Auto ja Traktori Oy:öön ja 
Auto- ja konemyynti Eero Pakkanen 
Oy:öön. Ministeriö on määrännyt 
käyttökieltoon useita maarakennus-
koneita tämän vuoden aikana.

Yritykset olivat hankkineet maa-
hantuomansa, kieltoon asetetut ko-
neet englantilaisesta Euro Auctions 
(UK) Ltd -nimisestä huutokaup-

payhtiöstä. Huutokauppayhtiö oli 
antanut koneista vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksen ja kiinnittänyt 
CE-merkinnän perusteettomasti. 

Koneiden vaatimustenmukai-
suutta ryhdyttiin selvittämään 
Uudenmaan työsuojelupiirin te-
kemän tarkastuksen perusteella. 
Koneiden alkuperäiseltä valmis-
tajalta saadun tiedon mukaan nii-
tä ei ollut tarkoitettu Euroopan ta-
lousalueen markkinoille. Valmis-
tajan mukaan koneet eivät täytä 
turvallisuutta, melupäästöjä eivät-
kä moottoreiden päästöjä koskevia 
vaatimuksia, eikä koneita ole mah-

dollista muuttaa siten, että kyseiset 
vaatimukset täyttyisivät.

”Käytettyjen maarakennusko-
neiden maahantuontiyritykset ovat 
toistuvasti suhtautuneet piittaa-
mattomasti viranomaisten anta-
miin ohjeisiin. Koneiden maahan-
tuontia ja erityisesti käytettyjen 
maarakennuskoneiden kauppaa 
harjoittaville yrityksille on toistu-
vasti kerrottu lainsäädännön aset-
tamista vaatimuksista. Tästä huoli-
matta yritykset ovat jatkaneet lait-
tomasti markkinoille saatettujen 
koneiden maahantuontia ja edel-
leen luovuttamista käyttöön”, Uu-

denmaan työsuojelupiirin ylitar-
kastaja Harri Patrikainen kirjoit-
taa työsuojelupiirin lähettämässä 
tiedotteessa.

Uudenmaan työsuojelupiiri ke-
hottaa maarakennuskoneiden omis- 
tajia ja yrityksiä varmistamaan on-
ko niiden hankkima kone saatettu 
laillisesti markkinoille ja täyttääkö 
kone siltä edellytetyt turvallisuus-
vaatimukset.

Lisätietoja: Uudenmaan työ-
suojelupiiri, ylitarkastaja Harri 
Patrikainen (p. (09)774711 tai 
0400-514448).

Laittomasti maahantuotuja kaivukoneita käyttökieltoon

Kävijät perehdytetään maailman 
viljavimpien alueiden maaperään 
hallissa 11. Paikalla olevat viljelijät 
kertovat omista kasvintuotannon 
strategioistaan. 

Samoissa tiloissa järjestetään 
teemaan liittyvä seminaarikoko-
naisuus jokaisena päivänä koko 
näyttelyn ajan. Eri forumeissa 
paneudutaan ilmastonmuutok-
sen haasteisiin, maata säästävään 
muokkaukseen, maan rakentee-
seen, eroosion välttämiseen, täs-
mäkylvöön, kustannustehokkaa-
seen muokkaukseen. 

Forumien esitykset tulkataan 
englanniksi 11.–13.11. ja venäjäk-
si 13.–14.11.

Teemakokonaisuuteen kuuluu 

laaja muokkauskonenäyttely, joka 
löytyy samasta hallista. 

Myös bioenergia on vahvasti esil-
lä hallissa 27 ja ulko-osastolla sen 
vieressä. Yritykset esittelevät bio-
kaasulaitteistoja, biopolttoaineita, 
tuuli- ja aurinkoenergiaa. Neuvon-
ta on keskitetty Bioenergiakeskuk-
seen. Myös bioenergiaosastolla on 
keskusteluforumeja päivittäin.

Tasokas konehuolto ja osaavat 
huoltoasentajat ovat maatalous-
konekaupan toimivuuden edelly-
tys. Saksan maatalouskonemyy-

jien yhdistys esittelee toimivaa 
huoltokorjaamoa, jossa esitellään 
huoltoasentajan ammattitutkin-
non eri vaiheita oppipojasta mes-
tariin käytännön työesimerkein 
(www.agritechnica.de).

Maan hoito ja muokkaus 
Agritechnican pääteemoja
tulevan Agritechnica-
näyttelyn päähuomio 
on maan kasvukunnon 
ylläpidossa ja siihen 
soveltuvissa muok-
kaustekniikoissa.

Normann Dunn

Deutzin moottoreiden polttoainee-
na on jo pitkään voitu käyttää este-
röityä rypsiöljyä. Agritechnicassa 
Deutz esittelee Agrotron Power Li-
ne -traktorissaan moottorin, jon-
ka polttoaineena voidaan käyttää 
kylmäpuristettua kasviöljyä. Val-
mistaja myöntää moottorille tavan-
omaisen takuun, jos kasviöljy täyt-
tää DIN EN 51605 -direktiivi.

Moottorissa on kaksi rinnakkais-
ta polttoainejärjestelmää ja säiliötä, 
toinen perinteiselle dieselpolttoai-
neelle ja toinen kylmäpuristetul-
le öljylle. Öljytankkiin on asennet-
tu lämmitysvastus, joka pitää öljyn 
pakkasellakin juoksevana.

Moottori käynnistetään ja sam-
mutetaan aina mineraaliöljypohjai-
sella dieselillä. Moottorissa on kas-
viöljykäyttöä varten erillinen oh-
jausjärjestelmä, joka on patentoitu. 
Se seuraa polttoaineen palamista-
pahtumaa Common Rail -järjestel-
män lähettämän tiedon perusteella 
ja vaihtaa polttoaineeksi kasviöljyn, 
kun moottori on riittävän lämmin.

Kylmäpuristetulla kasviöljyl-
lä käyvä moottori tulee noin 10 % 
kalliimmaksi, koska siinä tarvitaan 
kallis ohjausjärjestelmä sekä apu-
laitteita. Saksalainen öljykasvituo-
tannon edustaja Dieter Bockey va-
kuutti Koneviestille, että kylmäpu-
ristetun kasviöljyn käyttö tulee kui-

tenkin käytössä halvemmaksi, koska 
se on esteröityä biodieseliä halvem-
paa ja sen energiasisältö korkeampi. 
Litroissa mitatun kulutuksen pitäisi 
jopa laskea.

Järjestelmä on saatavissa 80–330 

hevosvoimaisiin Deutz-moottorei-
hin. Agritechnicassa kylmäpuriste-
tulla kasviöljyllä käyviä traktoreita 
löytyy Deutz-moottoritehtaan asi-
akkaiden osastoilta, eli Same-Deutz-
Fahrilta sekä Fendtiltä.

Kylmäpuristetulla rypsiöljyllä käyvä traktorimoottori 
tulossa sarjavalmistukseen
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Kuormaimia ja niiden työlaittei-
ta valmistavan Avant Techno Oy:n 
noin 50 miljoonan euron liikevaih-
dosta viennin osuus on noin 75 
prosenttia. Vientiä on yli 30 maa-
han. Viime vuonna yrityksen kas-
vu oli 57 prosenttia liikevaihdon 
noustua 35:stä 50 miljoonaan. Ylö-
järvellä toimiva yritys työllistää 155 
henkilöä. 

”Olemme kasvaneet 16 vuo-
dessa johtavaksi alle 1000-kilois-
ten pyöräkuormainten valmista- 
jaksi. Taustalla on uraauurtava 
työ niiden tuotekehityksessä. Vuo- 
dessa uusia pienkuormaajia val-
mistuu noin 4000. Tuotekehitys-
osaston panoksella on ratkaiseva 

merkitys yrityksen kehittymises-
sä, toimitusjohtaja Risto Käkelä 
sanoo.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 
40 vuotta siitä, kun Valtakunnal-
linen Yrittäjäpalkinto ensimmäis-
tä kertaa vuonna 1968 ojennettiin 
tunnustuksena riskejä ja vaikeuk-
sia pelkäämättömille yrityksille. 
Palkinnonsaajia on jo yhteensä 
lähes kaksisataa. Palkintoreliefin 
on suunnitellut taiteilija Mauno 
Honkanen. 

Palkittavat yritykset valitsee vuo-
sittain lautakunta, johon kuuluvat 
Suomen Yrittäjien, Suomalaisen 
Työn Liiton, Yksityisyrittäjäin Sää-
tiön sekä Fennian edustajat.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 
Avant Technolle
Ylöjärveläinen Avant techno Oy sai metallituote-
teollisuuden valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 
Yrittäjäpäivillä Jyväskylässä.

Pilottivaiheessa oleva RFID-truk-
ki on otettu koekäyttöön Ekokem 
Oy:n tuotantolaitoksella Riihi-
mäellä. Käyttökokemukset ovat 
olleet myönteisiä.

RFID-trukki on vielä kehitys-
vaiheensa alkupäässä, mutta jo 
tässä vaiheessa siitä on tunnistet-
tu selviä hyötyjä. Trukin käsittele-
mien kuormien tiedot siirtyvät il-
man käsin tehtäviä vaiheita ERP- 
tai WMS-järjestelmiin, ja näin ol-
len esimerkiksi varastokeräilyssä 
prosessivirheitä voidaan vähentää 
RFID-tunnisteiden mahdollista-
malla automaattisella kontrollilla. 
Myös trukkityöskentelyn jousta-
vuus lisääntyy trukista poistumi-

sen vähentyessä, ja hyllytystyössä 
voidaan jatkuvia ergonomisesti 
hankalia vaiheita keventää.

Roclan johtaja Kyösti Sarkkinen 
näkee RFID-pilotin tulevaisuu-
den mahdollisuudet positiivisina. 
”Käyttöönottamalla RFID-järjes-
telmä voidaan parantaa logistii-
kan kustannustehokkuutta pro-
sessin virheettömyyden, turhien 
työvaiheiden ja työn rasittavuu-
den vähenemisen kautta.”

RFID:n käyttöönoton arvioi-
daan muuttavan globaalia logis-
tiikkaa ja materiaalivirtoja, sen 
ennakoidaan myös korvaavan ja 
täydentävän viivakooditekniik-
kaa. Viivakoodin puutteita ovat 

rikkoutumisalttius sekä se, että 
koodin tulee olla kokonaan näky-
vissä lukijalaitteelle. Toisaalta vii-
vakoodi on yleisesti käytössä koko 
maailmassa eikä sen käyttäminen 
ei vaadi suuria investointeja. 

Ekokemin ulkovarastoalueella 
on koekäytössä RFID-pilottirukki. 
Kehitysinsinööri Jorma Manninen 
näkee RFID-trukin hyödyt selvästi. 
”Kyseessä on kokonaan uusi työs-
kentelytapa varastoalueella. Selvä 
etu viivakoodilukijaan verrattuna 
on se, että RFID-tunnisteen luke-
mista ei haittaa mahdollinen lika, 
lumi tai jää. Lisäksi RFID-trukin 
käyttö sujuvoittaa työskentelyä va-
rasto-alueella, koska kuljettajan ei 
tarvitse mennä ulos trukin ohjaa-
mosta lukeakseen lastina olevan 
jäteastian tunnistetietoja.”

RFID-trukki vähentää turhia 
kirjausvirheitä ja sisäisiä reklamaa-

tioita paremmin ajan tasalla olevan 
ja oikein olevan tiedon myötä.

Trukkisovelluksen ovat mahdol-
listaneet UHF-taajuudella toimi-
vat tunnisteet, jotka pystyvät lu-
kemaan jäteastian kyljessä olevan 
RFID-tunnisteen jopa 3–4 met-
rin päästä, kun aiemmin edellisen 
sukupolven RFID-tunnisteen luke- 
minen piti tehdä käsilukijalait- 
teella korkeintaan muutamien 
senttien päästä.

Logistiikka-alalla markkinat 
toistaiseksi odottavat vielä painet- 
ta laajempaan kehitystyöhön, sil-
lä alan järjestelmät ja prosessit ei-
vät vielä tällä hetkellä tue RFID:n 
täysipainoista käyttöönottoa. Vaik- 
ka RFID-tekniikka onkin jo kau-
pallisesti hyödynnettävissä, kehi-
tystä vaaditaan esimerkiksi truk-
kiasennuksiin soveltuvien lukija-
antennien osalta.

Trukki tunnistaa kuormansa 
automaattisesti
Vtt ja Rocla Oyj ovat kehittäneet RFiD-etätun-
nistusteknologiaa hyödyntävän trukin, joka tun-
nistaa kuormansa automaattisesti.

Vastanimetty MTT:n tieteellinen 
neuvottelukunta (Scientific Advi-
sory Board, SAB) piti ensimmäi-
sen kokouksensa 5.–6.10. Helsin-
gissä ja Jokioisissa.

Kansainvälinen tieteellinen neu-
vottelukunta toimii tutkimuksen 
neuvoa-antavana asiantuntijaryh-
mänä ja tukee MTT:n tutkimus-
ohjelmien rakentamista.

”Tarvitsemme tuoretta ja laa-
ja-alaista asiantuntijanäkemystä 
mukaan toimintamme suunnitte-
luun. Tieteellinen neuvottelukun-
ta tukee ja luo edellytyksiä MTT:n 
eurooppalaiselle verkottumiselle”, 
MTT:n ylijohtaja Erkki Kemppai-
nen sanoo.

Neuvottelukunta pyrkii tuke-
maan MTT:n strategista suunnit-
telua ja arvioimaan yleisesti tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa. Sitä 
kautta MTT:n osaamisen markki-

nointi vahvistuu. Myös ohjelma-
pohjaista toimintaa halutaan ke-
hittää.

”Varmistamme, että MTT:n oh-
jelmapohjainen tutkimus ottaa 
osaa eurooppalaisiin aloitteisiin 
ja että MTT on haluttu kumppani 
eurooppalaisissa tutkimuskonsor-
tioissa. Tässä neuvottelukunta voi 
merkittävällä tavalla tuottaa lisä-
arvoa”, ympäristöohjelman johta-
ja Mari Walls kertoo.

Neuvottelukunta kokoontuu 
1–2 kertaa vuodessa. Avauskoko-
uksessa he tutustuivat MTT:n tut-
kimukseen ja ohjelmapohjaiseen 
tutkimustoimintaan sekä kom-
mentoivat MTT:n strategialuon-
nosta vuosille 2008–2015.

Neuvottelukuntaan on toistai-
seksi nimetty seitsemän jäsentä kol-
mivuotiskaudeksi ajalle 1.9.2007–
31.8.2010.

MTT:n sparraajaksi kansain-
välinen neuvottelukunta
Mtt (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) 
on ottanut uuden askeleen tutkimuksensa ja eri-
tyisesti kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä.



NRO 14     19. 10. 200710 11UUtisetUUtiset NRO 14     19. 10. 2007

Nro 14. uutisia

MYYNTI:

Lähde kiireesti 
kaupantekoon 
lähimpään
Agrimarkettiin 
kuulemaan
lisää hyviä 
Maestro uutisia!

Loppuvuoden aikana tehtyihin Maestro
-kauppoihin  kaupanpäälle Wizard Plus -ohjain!

WIZARD PLUS -ohjain 
sisältää Wizard vakio-
toimintojen lisäksi myös 
lannoitteen sähköisen 
kaukosäädön.!

VALMISTUS:
Junkkari Oy, 62375  Ylihärmä 
Puh. (06) 483 5111 
Fax. (06) 483 5295
E-mail: junkkari@msk.fi, 
Internet: www.junkkari.fi

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

Fosforipäästöt: 60 vai 17 %?

S
uomenlahti on pahimpaan kesäaikaan leväpuuroa. Ravinnekuor-
ma on ylittänyt sietokyvyn aikaa sitten. Pelastustoimenpiteisiin 
ovat velvollisia kaikki ravinnepäästöjä aiheuttavat osapuolet. Tätä 
eivät viljelijätkään kiistä.

Maatalouden sanotaan aiheuttavan 60 % fosforikuormituksesta. Ainakin 
kolme viimeisintä ympäristöministeriä on tuota prosenttilukua julista-
nut. Odotukset maatalouden ympäristötalkoiden tuloksista ovat kuiten-
kin epärealistisen suuret.

Usein mainittu 60 % on laskettu niin, että mukana ei ole sitä kuormitus-
ta, minkä luonto itsessään tuottaa. Se yksistään on suurempi kuin koko 
maatalouden aiheuttama kuormitus. Mukana ei ole myöskään sitä osuut-
ta, minkä tuottavat aikanaan vesiin päästetyt likavedet. Tämä sisäinen 
kierto on suurempi kuin koko maatalouden osuus. 
Kun lasketaan yhteen kaikkien vesistöissä vaikuttavien fosforikuormi-
en osuudet ja katsotaan sen jälkeen, mikä osuus kuuluu maataloudelle, 
osuus onkin enää 17 %.
Siinäkin on vielä se virhe, että kun pelloilta tulevasta fosforikuormituksesta 
on yritetty erottaa luonnon itsensä aiheuttama osuus, maatalouden puo-
lelle on tutkimusvirheestä johtuen kirjattu liikaa. Vertailussa olleet viljellyt 
alueet ovat puoliksi savialueita, kun taas viljelemättömät alueet ovat mo-
reenialueita, missä vesi painuu maahan ja pulppuaa toisaalla pintaan lähde-
vetenä tai sitten valitut alueet ovat vettä hyvin läpäiseviä multamaita.

Ruuan tuottaminen aiheuttaa aina ravinnekuormitusta. On arvioitu, et-
tä jos maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi tehdään 
kaikki ajateltavissa olevat toimenpiteet, kuormitus voi pudota vajaan kol-
manneksen. Ei enempää. Tämäkin pudotus tulee pitkällä viiveellä.
Tuo runsas kaksi kolmasosaa maatalouden aiheuttamaksi luetusta kuormi-
tuksesta tulisi laskea luonnon aiheuttamaksi, koska luonto ei anna mahdol-
lisuutta tuottaa ruokaa nollapäästöillä. Mutta näin ei kuitenkaan tehdä.
Jos tuosta 17 %:sta saadaan vajaa kolmannes pois, Suomen koko fosfori-
kuormitus laskee 5 % ja Suomi on Itämeren pilaajana vain vähemmistö-
osakas.

Yhdyskuntien ravinnekuormat on saatu hyvin kuriin. Helsingin jäteve-
den fosforista saadaan erotettua 95 %. Putken päästä Suomenlahteen virtaa 
vuodessa fosforia 30 tn, eroon saadaan 600 tn. Mutta fosfori ei katoa mihin-
kään. Erotettu 600 tn sisältyy siihen mössöön, mikä mädätetään, kompostoi-
daan, sekoitetaan turpeeseen ja myydään pääkaupunkiseudun viherrakenta-
jille. Sitä menee perustettaville nurmikoille ja tien penkkoihin. Siinä on fos-
foria 50 mg/l ja mädätyksen jälkeen se on helppoliukoisessa muodossa.
Se fosfori, mikä sateissa lähtee virtaamaan hyväksi mainostetusta nurmi-
kontekoaineesta, ei sisälly yhdyskuntien aiheuttamiin päästöihin, vaan 
luonnon itsensä aiheuttamaan kuormitukseen.

Suomen kohtalona on olla Suomenlahden pohjukasta tulevan merivir-
ran varrella. Kun Pietarissa käynnistettiin jätevedenpuhdistamo, sen ker-
rottiin erottavan vuodessa fosforia 400 tn. Absoluuttisena lukuna se on 
paljon, mutta se on vain kaksi kolmasosaa siitä, mitä Viikin puhdistamo 
Helsingissä erottaa ja Pietari on asukasluvultaan 8 kertaa suurempi kuin 
Helsinki. 

Suomen maatalouden osuus Itämeren kuormituksesta on sen verran 
pieni, että hosumalla ei voiteta mitään. Tutkimukselle tarvitaan aikalisä 
ja rahaa. Tarvitaan tutkittua tietoa siitä, mitkä keinot todella vähentävät 
maatalouden aiheuttamaa kuormitusta. Esimerkiksi pitkäaikaisen muok-
kaamattomuuden vaikutusta ei tiedetä. Sänkipeitteisyys vähentää maa-ai-
neksen kulkeutumaa, mutta pintakerrokseen konsentroituva fosfori lisää 
vesiliukoisen fosforin kulkeutumaa.
Keinovalikoiman muuttaminen viiden vuoden välein tulee kalliiksi, sillä 
se edellyttää muutosta käytettävään muokkaus- ja kylvötekniikkaan.
Paras keino ravinnekuormituksen vähentämiseksi on kuitenkin hyvä sa-
to, joka imee maasta viimeisetkin ravinnepisarat.

Agronic esitteli Kone-Forumissa uuden ACC Pulse-paalainkäärijän, 
joka on suunniteltu kovaan urakointikäyttöön. Automaattikytkimellä 
varustettua noukinta on levennetty 220 cm:iin ja sullojan rakennetta 
on avarrettu, jolloin paalain nielee suuretkin karhot. Ohjelmoitavalla 
teräautomatiikalla voidaan paalin pintaan ajaa haluttu määrä silppu-
amatonta rehua, joka edesauttaa paalin pysymistä tiiviinä esim. seos-
rehuvaunuun lastattaessa. Myös hapotin on ohjelmoitavissa siten, 
että pintarehuun voidaan ajaa enemmän happoa kuin paalin keskel-
le tulevaan rehuun. ACC-järjestelmä valvoo paalikammion painetta ja 
säätää paineen kokoajan sopivaksi. Haluttu paalin halkaisija ja paa-
likammion paine viodaan asettaa suoraan ohjaamoon sijoitettavalta 
käyttölaitteelta. Servo-ohjattu hydrauliikka optimoi hydraulitoiminto-
jen nopeudet. Paalaimessa on kolme esiohjelmoitua ja muokattavaa 
paalausohjelmaa – märkä tuorerehu, kuiva tuorerehu ja olki. Arvon-
lisäveroton hinta 62 295 euroa. (MT)

John Deeren 30-sarjan alapää täydentyy mallilla JD 6130. 4,5-litraisen 
yhteispaineruiskutuksella varustetun moottorin nimellisteho on 61 ki-
lowattia (83 hv). Vakiovoimansiirtona on sähköhydraulisella suunnan-
vaihtimella varustettu 16/16-vaihteisto. Agrimarket. (HH)

MF 5400 -sarja vahvistuu yläpäästään kahdella, nimellisteholtaan 
100-kilowattisella (135 hv) mallilla. Molemmissa on pienemmistä 
malleista tuttu Dyna-4 -voimansiirto. Erot löytyvät konepeiton alta. 
MF 5475:ssä on 6,6-litrainen Perkinsin kuutonen ja MF5480:ssa Sisu 
Dieselin 4,9-litrainen nelonen. Valinnan voi siis tehdä tehosta tinki-
mättä sekä sylinterimäärän että moottorimerkin perusteella. K-maa-
talous. (HH)

ã

Konekaupan taivaalla 
ei näy pilviä
Agrimarket ja Maatalouskesko viestivät Kone-
Forumin avajaisissa vahvasti kasvavasta maata-
louskonekaupasta myös ensi vuonna.

Seuraavassa Koneviestin numerossa (ilmestyy 
9.11.) esitellään lisää Kone-Forumin uutuuksia 
ja maistiaisia KoneAgrian tarjonnasta.


