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Osmo Oristo
Uolevi Oristo

Amazone UF 1501 ja sen 
rinnakkaismalli 1801 ovat 
valmistajan suurimpia nos-

tolaiteruiskuja, joiden tekniikka ja 
varustetaso vastaavat pitkälti hi-
nattavia malleja. Levein puomi-
vaihtoehto on 28 m, joka tekee siitä 
markkinoiden leveimmän nostolai-
teruiskun. Säiliön nimellistilavuu-
det 1500 ja 1800 l (vaahtoamisvaran 
kanssa 1980 l). 

Amazone UF 1501 ja 1801 sopi-
vat käyttäjille, jotka haluavat nos-
tolaiteruiskuun hinattavaa vastaa-
van puomiston ja varustelun, li-
säksi peltojen on kannettava hyvin 
ja käytettävissä on oltava riittävän 
suuri traktori.  

Amazone tekee hyvän ensivaiku-

telman, sillä ruiskun maalipinta on 
hieno. Ruostumatonta terästä olevat 
pultit vahvistavat laatuvaikutelmaa.

Kokeilemamme Amazone UF 
1501 oli varustettu 21 m puomilla. 
Käytimme sitä viljan, öljykasvien 
ja sokerijuurikkaan kasvinsuojelu-
ruiskutuksissa noin 250 ha kerta-
ruiskutusalalla.

Kuusimäntäinen  
kalvopumppu
Amazone-ruiskuissa käytetään kuu-
simäntäistä kalvomäntäpumppua, 

joka on öljyvoideltu. Öljymäärän 
voi tarkistaa mittalasista ajon ai-
kana.

Amazonessa on kaksi kierrettä-
vää monitoimihanaa, imu- ja pai-
nelinjalla omansa, joilla täyttö, tor-
junta-aineen sekoitus, ruiskutus, 
pesu sisä- tai ulkopuolelta sekä tyh-
jennys valitaan. Lisäksi Amazonessa 
on neljä kaksiasentoista valintavi-
pua, joilla valitaan esim. huuhtelu-
nesteen otto pää- tai puhdasvesisäi-
liöstä. Kaikki vivut ovat hyvin käsil-
lä koneen vasemmalla puolella. 

Amazone UF 1501 -
kasvinsuojeluruisku 
kokeiltavana

Nostolaiteruisku kaikilla herkuilla

Amazone UF 1501 21 metrin puomilla.

Pikakytkentäkol-
mio helpottaa 
kytkentää, mut-
ta siirtää ruiskua 
samalla taakse-
päin. Amazone ei 
tarvitse onneksi 
kuin yhden pai-
ne- ja paluulet-
kun. 

Pumpun öljyn 
täyttöaukko on 
tuotu korkel-
le. Öljynmäärä 
näkyy letkusta 
traktorin ohjaa-
moon.  Amazone UF 1501 UF 1801

Säliön nimellistilavuus 1500 litraa 1800 litraa
Säilön kokonaistilavuus 1720 litraa 1980 litraa
Pumpun tuotto 210 litraa / min. 250 litraa / min.
Q-puomiston leveydet 12/12,5/15 m 12/12,5/15 m
S-puomiston leveydet 15-28 m 15-28 m
Q-puomiston paino (leveys) 372 kg (12m) 397kg (15 m)
S-puomiston paino (leveys) 676 kg ( 21 m) 293 (24m)
Painopisteen etäisyys S-tangoin 510-540 mm 510-540 mm
Huuhtelusäiliö 180 litraa 180 litraa
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Korkea säiliö
Säiliö on korkea, jotta painopiste 
olisi lähellä traktoria. Haittapuole-
na on olematon takanäkyvyys. 

Säiliön todellinen tilavuus on 
vaahtoamisvaran vuoksi 10 % ni-
mellistilavuutta suurempi. Rakenne 
on selkeä, sillä puhdas- ja käsien-
pesuvesisäiliöt on integroitu osaksi 
pääsäiliötä. 

Säiliön sekoitus tapahtuu neste-
virtauksella, jonka tehoa voidaan 
säätää kuuteen eri asentoon. Käy-
timme kokeilussa vaahtoavilla ai-
neilla kakkosasentoa, kolmas oli  
tankkiseoksillekin sopiva.

Säiliön etureunassa on tarkalla 
asteikolla varustettu viisari, jonka 
akselilla sijaitsee myös Amatron+  
-järjestelmän pulssianturi. Neste-
määrä näkyy koko ajan Amatro-
nin näytössä. Tarvittava täyttömää-
rä voidaan ohjelmoida järjestelmän 

muistiin, jonka jälkeen säiliötä voi 
huoletta täyttää kunnes summe-
ri soi.  

Imuletku ei kuulunut kokeilu-
ruiskun vakiovarustukseen. Ruis-
kun päälle ei tarvitse kiivetä, mi-
käli säiliö täytetään lisävarusteena 
saatavan 2" täyttöliitiimen kaut-
ta. Säiliön kannessa on pienempi 
suodattimella varustettu täyttöauk-
ko, jonka kautta letkutäyttö onnis-

tuu. Ruiskun päälle kiipeäminen 
on   asiallisten askelmien ansiosta 
turvallista.  

Torjunta-aineen lisäys 
annostelulaitteen kautta
Amazonen vakiovarusteisiin kuu-
luu kemikaalien täyttölaite eli "ves-
sanpytty". Kemikaalit liuotetaan ja 
laimennetaan joko varsinaisesta säi-
liöstä tai puhdasvesisäiliöstä otetul-

la nesteellä, jonka jälkeen pumppu 
imee liuoksen tankkiin.Vessanpyt-
ty toimi hyvin, sillä säiliön yläreu-
nasta tuleva vesi sekoitti kemikaalit 
tehokkaasti. Lehtilannoituksen tar-
vitsemien suurten ainemäärien lisä-
ys onnistuu parhaiten, kun säiliössä 
olevaa liuosta kierrätetään jatkuvas-
ti täyttölaitteessa.

Täyttölaitteen säiliön pohjalla on 
suodatinverkko. Säiliön yläreunaa 
kiertää putki, jonka suutinrei`istä 
tuleva neste huuhtelee säiliön. Lop-
pupesu tehdään painamalla huuh-
telusäiliön kantta keskeltä, jolloin 
kanisterin pesuun tarkoitettu suu-
tin aukeaa ja säiliö puhdistuu kant-
ta myöten. 

Torjunta-aineastiat voidaan lo-
puksi huuhdella säiliön keskellä 
olevalla pesusuutimella. Se avau-
tuu kun torjunta-aine astian pohjaa 
painetaan suutinta vasten.

Täyttölaitetta jouduttiin käyttä-
mään myös torjunta-aineiden kul-
jetukseen, sillä Amazonessa ei ole 
kanistereille muuta kuljetuspaik-
kaa. Lisävarusteena oleva kuljetus-
teline kannattaa hankkia, mikäli re-
viiri on laaja.  

Puhdistusvälineet  
mukana
Säiliö on sisäpuolelta eritäin sileä 
ja varustettu pyörivällä puhdistus-

suutimella. Ensimmäinen huuhte-
lu voidaan tehdä ruiskutusnesteel-
lä ja käyttää vasta lopuksi puhdas-
ta vettä.  

Puhdasvesisäiliön tilavuus on 
180 l. Se on integroitu osaksi varsi-
naista säiliötä, täyttöaukko on ruis-
kun oikealla sivulla. Puhdasvesi voi-
daan tarvittaessa lisätä säiliöön jo-
ko pesusuuttimen tai täyttölaitteen 
kautta.  

Käsienpesuvesisäiliön täyttö on-

Ruisku on lähellä traktoria. Takanäkyvyys on korkean säiliön takia olematon. 
Puomisto taittuu kuin puumiehen mitta säiliön kummallekin puolelle. Huuh-
telusäiliö näkyy oikealla alhaalla. 

Paine ja imu-
puolen moni-
toimihanat sekä 
neljä muuta va-
lintahanaa ovat 
kaikki koneen 
v a s e m m a l l a 
puolella. 

Ruiskun täyttö onnistuu täyttöliittimen kautta maasta käsin. Mikäli liitintä 
ei ole, niin ruiskun päälle joutuu kiipeämään, onneksi koneessa on kunnon 
portaat.

Säiliön etureunassa ole-
va osoitin näyttää täyt-
tömäärän. Nestemäärä 
näkyy myös ohjausyk-
sikön näytössä. Laiteen 
pulssianturi on sijoittu 
viisarin akselille. 

Torjunta-aineastiasta saadaan pesulaitteen avulla viimeisetkin tipat käyttöön. 
Pesu alkaa, kun astian pohjaa painetaan suutinta vasten. Säiliön reunaa kier-
tävässä putkessa olevat suuttimet huuhtelevat lopuksi säliön.
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1. Puomit taitetaan en-
sin alas.

2. Sarjaan kytketty sy-
linteri alkaa kääntää 
seuraavaa jatketta ulos-
päin. Täysin avautunut 
sylinteri lukitsee samalla 
jatkeen.

3. Puomisto aukeaa kuin 
puumiehen mitta. Loh-
kojen akseligeometrian 
ansiosta painovoima 
poistaa "löysät".

Säätö- ja ohjausjärjes-
telmä Amatron +
Amatron+  -ohjausyksikköä voi-
daan käyttää eri Amazone-ruisku-
malleissa. Se on valmistajan mu-
kaan myös ISOBUS-yhteensopi-
va, jolloin käytön pitäisi onnis-
tua myös traktorissa mahdollisesti 
olevan ISOBUS-yhteensopivan oh-
jausyksikön kautta. Samaa yksikköä 
voidaan käyttää esim. keskipakole-
vittimessä.

Ohjausyksikkö on melko litteä, 
joten se on kohtalaisen helppo si-
joittaa ohjaamoihin. Asennus vaatii 
kunnon kiinnityspultit, jotka on-
neksi löytyvät useimmista nykyisis-
täkin traktoriohjaamoista. Tukevan 
kuulakiinnikkeen ansiosta näyttöä 
voidaan kallistaa eri suuntiin ja se 
myös pysyy halutussa asennossa 
ajon aikana. Ohjausyksikkö kytke-
tään johtosarjalla suoraan akkuun, 
mikäli traktorissa ei ole valmiina 
kolminapaista virtapistoketta.

Kaikkia ruiskutuksessa tarvitta-
via toimintoja ohjataan Amatron+ 
-ohjausyksiköllä. Käsin käytettet-
täviä venttiilejä tarvitaan vain täyt-
tövaiheessa sekä ruiskua pestäessä. 
Amatronin muistiin voidaan tal-
lentaa myös eri lohkojen tarkat 
nestemäärät, pinta-alat ja käytetyn 
työajan.

Amatronissa on neljä päävalik-
koa. Asetus- ja Konetiedot-valik-
koja tarvitaan yleensä vain kun 
kone otetaan ensimmäisen kerran 
käyttöön tai muutetaan suutinva-
rustusta. Virtausmäärän anturit on 
valmiiksi kalibroitu tehtaalla.

Työn aikana tarvitaan vain kah-
ta valikkoa. Ruiskutettavien loh-
kojen ja urakoitsijan asiakkaiden 

tiedot syötetään työvalikossa. Ruis-
kutuksen aikana tarvittavat ohja-
ukset ja säädöt on kaikki kerätty 
samaan työvalikkoon. Valikkojen 
käyttö on helppoa, sillä ohjausyk-
sikön symbolit ovat erittäin selkeät, 
eikä kattavaa suomenkielistä ohje-
kirjaa tarvinnut työn aikana avata 
kertaakaan. Valikosta toiseen siir-
tymiseen on eri vaihtoehtoja, hel-
poimmin se onnistuu painamalla 
ohjausyksikön takapuolella olevaa 
suurta painiketta.    

Oikeakätisen on helppo käyt-
tää ohjaamon oikeaan sivupilariin 
kiinnitettyä laitetta, sillä painokat-
kaisimet on sijoitettu pääasiassa ko-
neen oikeaan laitaan, vasenkätisel-
le laite sopii huonommin. Ruiskun 
käyttö sujuu kuitenkin kätevimmin 
lisävarusteena toimitettavalla Jo-
yStick-kaukohallintalla, joka voi-
daan sijoittaa istuimen kyynärno-
jan viereen. 

Joystickissä on 3 x 8 painonap-
pia, joilla voidaan käyttää tärkeim-
piä ruiskun toimintoja. Amazonen 
oman vaahtomerkitsimen puolen-
vaihto voidaan tehdä Joystickillä.  

Automaattinen  
määränsäätö
Amatron+ seuraa ja mittaa ajono-
peutta, todellista ruiskutusmäärää 
ja ruiskutuspainetta. Paine säätyy 
ajon aikana automaattisesti, sillä 
käsin tehtävä paineensäätö suosi-
tellan käytettäväksi vain huollossa 
ja testauksessa. 

Lohkolle haluttu nestemäärä ase-
tetaan työvalikossa. Mikäli muisti-
paikkoja ei käytetä lohko- tai asia-
kaskohtaiseen seurantaa, voidaan 
niitä käyttää eri kasvilajien tai töi-

den tarvitsemien nestemäärien  esi-
valintapaikkoina. Ohjelmoimme 
kokeen ajaksi sokerijuurikkaan rik-
kakasvin torjuntaa varten 150 l/ha, 
viljan rikkakasvitorjuntaan alim-

millaan 120 l/ha ja tautiruiskutuk-
siin 200 ja 220 l/ha nestemäärät.  

Ajonopeustieto saadaan vaivat-
tomammin traktorin nopeuspis-
tokkeesta, joka kuuluu uusimpien 

nistuu parhaiten täyttöliittimen 
kautta, muuten joutuu kiipeämään 
koneen päälle.

Ruisku voidaan ajaa mahdolli-
simman tyhjäksi kytkemällä sekoi-
tus pois kun säiliössä on enää noin 
50 l nestettä. Näin suodattimiin 
ja venttiileihin jää ohjekirjan mu-
kaan vain 9 l nestettä, joka voidaan 
huuhteluvedellä ohennettuna ruis-
kuttaa kesannolle tai laskea tyhjen-
nysventtiilin kautta erilliseen säili-
öön hävitettäväksi.  

Kokeiluruisku oli varustettu 20 
m letkun päässä olevalla ruisku-
tustangolla, joka on varsinaisesti 
tarkoitettu ruiskun ulkopuoliseen 
pesuun jo pellolla. Toki sitä voidan 
käyttä myös pesäkekäsittelyyn. Jou-
sivoimalla toimiva letkukela helpot-
taa tangon käyttöä.

Suojavarusteita varten kannat-
ta lisävarusteeeksi valita säilytys-
laatikko. 

Puomisto taittuu kuin 
puumiehen mitta
Kokeiluruiskussa oli S-puomisto, 
josta löytyy useita vaihtoehtoja 15-
28 m välillä. Samaa puomistoa on 

käytetty jo vuosia hinattavissa ruis-
kuissa. Kevyemmän Q-plus puo-
miston leveudet ovat 12-15m.

Puomisto taittuu säiliön taakse, 
eikä ohjaamon sivuille. Puomisto 
on vain 2,4 metriä leveä. Se ei rajoi-
ta ohjaamoon kulkua, mutta siirtää 
ruiskun painopisteen huomattavas-
ti taaemmas.

Puomiston puolikkaat käänne-
tään erikseen työasentoon. Loh-
kot kääntyvät täsmällisesti oikeas-
sa marssijärjestyksessä. Offensiiviin 
kului melko kauan aikaa, sillä jokai-
sen sylinterin juuressa oleva kuris-
tin oli säädetty pienelle. Kuristimia 
avaamalla vauhti lisääntyy vanhan-
kin traktorin kanssa. 

Taitto voidaan aloittaa tarpeen 
mukaan kummaltakin puolelta. 
Puomisto voidaan taittaa ahtaiden 
paikkojen ruiskutusta varten vain 
osittain. 

Puomiston korkeus säädetään 
sylinterein. Automaattinen Distan-
ce Control -korkeussäätö on myös 
nostolaiteruiskun lisävaruste.

Puomisto on kiinnitettu kumi-
vaimennusholkein runkoon, jotka 
vaimentavat puomin pitkittäis- ja 

korkeussuuntaista heiluntaa. Puo-
min kallistusta säädetään muutta-
malla ripustuspisteen sijaintia sy-
linterin avulla. Hydraulikäyttöinen 
lukko sulkee kallistuksen automaat-
tisesti aina kun puomia taitetaan 
kuljetusasentoon.

Puomiston kallistusta rinteissä 
ohjataan Amatronilla. Puomi kal-
listetaan haluttuun asentoon, jos-
ta se palautuu napin painaluksella 
takaisin keskiasentoon. Käännök-
sen jälkeen saadaan sama kallistus 
toiseen suuntaan painamalla kes-
kiasentopainiketta uudestaan. Puo-
min kallistusta on helppo säätää, 
sillä Amatronin näytössä oleva mit-
tari näyttää kallistuskulmaa.

Tangon päässä oleva jalakset es-
tävät puomin pään sukeltamisen 
maahan. Lisävarusteena toimitet-
tava Profi Folding II -ohjausjärjes-
telmä mahdollistaa puomin päiden 
noston hydrauliikalla. 

Suuttimet ja suodattimet
KokeiluAmazone oli varustettu lisä-
varusteena saatavilla kolmiasentoi-
silla suutinrungoilla. Ulommaiset 
puomin päät on lisäksi varustettu 

suojatangoilla. 
Amazoneen on saatavissa leh-

tilannoitteen levitykseen tarkoite-
tut suuttimet sekä erikoissuodatin 
urean levitystä varten. Ne eivät va-
littevasti kuuluneet koekoneen va-
rustukseen, ja lehtilannoitus jäi ko-
keilematta.

Suutinvalikoima on monipuoli-
nen. Oikea suutinkokoko valitaan 
taulukosta levitysmäärän ja ajo-
nopeuden perusteella. Amazone-
taulukon suutinpaineet vaihtelevat 
mallista riippuen 2 jopa 7 bariin 
asti. Silmämääräisesti ei korkean 
paineen käytöstä ollut haittaa, kui-
tenkin alhaisempi noin 2,5 kg paine 
pienentää  tuulikulkeumaa.

Amazonessa oli myös ilma-avus-
teiset suuttimet. Valmistajan mu-
kaan pisarakoko on sama, mutta 
suutin tekee niistä ryppäitä. Raskaat 
pisararyppäät putoavat nopesti kas-
vustoon, jossa ne hajoavat lehtien 
pinnoille. Levitys onnistui silmä-
määräiseti arvioiden hyvin, vaikka 
läheisen kauppakeskuksen tuuli-
mittari näytti jopa 6-7 m/s.  

Amazonessa on yksi imu ja yksi 
painesuodatin

Tangon ulommainen pää taittuu esteeseen ajettaessa. Alumiiniputki suojaa 
suuttimia. Ulommaisen jatkeen juuressa oleva musta muovijalas estää puomin 
pään sukeltamisen maahan. Vaahtomerkitsintä myy Mv Agent Oy. 

Kolmiasentoinen suutin on lisävaruste. Koeajon aikana ei yhtään suutinta 
tukkeutunut.

Amat ron+ 
-ohjausjär-
jestelmää on 
helppo käyt-
tää. Näyttö 
on selkeä. 
Puomiston 
k a l l i s t u s 
ja jäljellä 
oleva vesi-
määrä sekä 
sillä ajetta-
va matka 
ja pinta-ala 
n ä k y v ä t 
n ä y t ö s s ä . 
L i sävarus-
teena saa-
tava Joystick 
h e l p o t t a a 
käyttöä li-
sää, sillä 
se voidaan 
a s e n t a a 
kyynärnojan 
viereen.
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jellä olevan nestemäärän ja sillä 
ruiskutettavan ajomatkan sekä pin-
ta-alan. Ali- ja ylipaineelle voidaan 
ohjelmoida hälytysrajat. 

Säiliö lähellä traktoria
Amazanen säiliö on tuotu lähelle 
traktoria, jotta traktorin nokalla 
on mahdollisuuksia pysyä maassa. 
Kokeiluruiskun varusteisiin kuu-
lui lisävarusteena toimitettava pi-
kakytkentäkolmio, joka helpottaa 
ruiskun kytkentää ahtaassa välissä. 
Haittapuolena on rahanmenon li-
säksi painopisteen siirtyminen 8 cm 
taaksepäin, joka tuntuu pienessä 
vetokoneessa. Kytkimmekin  nelos-
koneisen Fendt 310 suoraan Ama-
zonen kiinnitystappeihin. Homma 
onnistuu, mutta pistää mahakkaat 
äijät puuskuttamaan. Amazonen 
tukevat seisontajalat rauhoittivat 
koneen alla konttailevaa kuskia.  

Kutoskoneiset Fendt ja Deutz 
tarvitsivat kumpikin täydet etu-
painosarjat, jotta ajo onnistui täy-
den säiliön kanssa. Fendt 310:n 4,5 
tonnin omapaino etukuormaimel-
la höystetynä ei kunnolla sallinut 
1500 litran täyttöä vaikka huuhte-
lusäiliö oli tyhjä. Etupainot paran-
sivat tilannetta. Etunostolaitteisiin 
asennetuu 600 l ruiskusäiliö tasaa 
painon ja lisää toimintasäteen hi-
nattavien luokkaan.

Puomiston viimeiset osat ovat 
kuljetuksen aikana lähellä maata. 
Yksi tanko vääntyi, kun traktori 
keuli todella jyrkässä ylämäessä.

Häiriötöntä toimintaa
Ajo on helppoa, koska haluttu nes-
temäärä säätyy automaattisesti ajo-

matkan perusteella, eikä kuljettajan 
tarvitse vahtia nopeutta ja kierros-
lukua yhtä tarkasti kuin ennen; ajo-
nopeutta voi tiukoissa paikoissa pu-
dottaa reilusti.  

Virtausmittarit seuraavat puo-
meille menevää nestemäärää. Ruis-
kutusmäärää voidaan hienosäätää 
paljon täsmällisemmin ja pienem-
min portain kuin perinteisessä ko-
neessa, jossa pikavaihteen vaihto 
muuttaa määrää helposti parilla-
kymmenellä prosentilla.  

 Ohjausyksikön symbolit ovat 
selkeät. JoyStick-hallinta on erittäin 
kätevä käyttää, sillä parin tunnin 
harjoittelun jälkeen oikea toimin-
ta löytyy katsomatta. Vesimäärän 
ja matkan, johon se riittää, näyttö 
helpottaa nesteen riittävyyden ar-
viointia. 

Paine ja paluupuolen moniasen-
toisten hanojen käyttö on selkei-
den merkintöjen ansiosta helppoa. 
Muiden valintavipujen kytkentä oi-
keaan asentoon vaati tarkempaa 
miettimistä. Ruiskun päälle ei tar-
vitse kiipeillä jos käytetään täyt-
töliitintä.

Ruiskun kytkeminen onnistuu 
pikakytkimen avulla kohtuullisen 
helposti. Neloskoneessa sitä ei voi 
painon takia käyttää, jolloin kyt-
kentä muuttu hankalaksi eikä ruis-
kua viitsi ennen sesongin loppua 
irrottaa.

Puomiston kiinnitys on jämäk-
kä. Levitystasaisuus on hyvä myös 
ajosuunnassa. Ajossa puomisto on 
erittäin vakaa, etenkin puomin päi-
den vispaaminen pituussuunnas-
sa on olematonta, mikä takaa tar-
kan levityksen myös ajosuunnassa. 

Vakaajan geometria on hyvä, sillä 
puomi seuraa hyvin maan pintaa 
ja asettuu esteen ylityksen jälkeen 
nopeasti tasapainoon.  

Nostolaitekiinnitteinen Amazo-
ne sopii urakoitsijalle, joka tarvitsee 

muutenkin noin 100 kW:n trakto-
rin. Hinta on hinattavaa edullisem-
pi, silti vettä saadaan kulkemaan 
lähes sama määrä, varsinkin jos 
traktorin eteen asentaa lisäsäiliön.  
Nostolaiteruisku on myös kätevä 
käyttää pienillä lohkoilla. 

Amazone toimi kokeilussa moit-
teetta. Kokeilun aikana ruisku täy-
tettiin aina vesijohtovedellä eikä 
tukkeutumisongelmia ollut edes so-
kerijuurikkaan tankkiseoksia ajetta-
essa. Tippumisenestoventtiilit toi-
mivat häiriöittä.

Huolellisesti valmistettu Amazo-
ne näytti 250 ha ajon jälkeen vielä 
uudelta. r

koneiden vakiovarustukseen. Trak-
torin ohjekirjasta löytyvä 100 m 
ajomatkaa vastaava pulssiluku syö-
tetään Amatronin muistiin tai ka-
libroidaan pulssiluku ajamalla 100 
metriä. Mikäli traktorissa ei ole no-
peuspistoketta, niin joko kardaa-
niin tai takapyörään asennetaan 
magneetit, jotka antavat runkoon 
kiinnitetylle anturille pulssiluvun. 
Amatronin muistiin voidaan kalib-
roida ja tallentaa kolmen eri trakto-
rin tiedot. 

Ruiskutusmäärää seurataan vir-
tausmittarilla, jonka anturi sijaitsee 
putkistolle menevässä painelinjassa. 
Ohjausyksikkö laskee koko ajan tar-
vittavaa nestemäärää halutun levi-
tysmäärän, todellisen ajonopeuden 
ja sillä hetkellä käytettävän työle-
veyden mukaan. Määrän säätö ta-
pahtuu sähköisellä kolmitievent-
tiilillä, joka ohjaa suuttimille juuri 
sille hetkellä tarvittavan nestemää-
rän, ylimäärä kierrätetään takaisin 
säiliöön.

Kokeiluruiskun 21m leveä, S-
malliksi nimitettävä puomisto oli 
jaettu viiteen lohkoon, jotka  sul-

keutuvat magneettiventtiilien väli-
tyksellä. Lohko sijaitsee puomiston 
keskellä, jotta venttiilien ja suutti-
men välinen matka olisi mahdolli-
simman lyhyt. 

Tallaantuminen on  
leveilläkin renkailla 
kohtuullista. 
Amazonella (UF 1501) ajettiin vii-
me kesänä noin 250 ha. Vetoko-
neena oli Fendt 818, Deutz Agrot-

ron 150 ja Fendt 310. Vanha nelos-
Fendt oli valmistajan suositusta 
pienempi, mutta etukuormaimen 
ja lisäpainojen ansiosta keula py-
syi maassa kun huuhtelusäiliö oli 
tyhjä. Käytimme siinä myös etu-
nostolaitteisiin kytkettyä 600 l li-
säsäiliötä.   

Fendt 310 oli varustettu 11,2R42 
ja 11,2R28 riviljelypyörin, joiden 
kantavuus ja nopeusluokka riittivät. 
Taka-akselipaino lähestyi useim-
mille riviviljelypyorille kriittistä ra-
jaa. Halvimmat 25 km/h nopeus-
luokituksella olevat, läkkipeltivan-
teille asennetut rivirenkaat eivät 
näin isoa ruiskua kestä! Rivipyö-
rien kapeus on tautiruiskutuksis-
sa erinoaminen etu, mikäli pelto 
vain kantaa.

Fendt 818 ja Deutz Agrotron 150 
oli varustettu 650 mm renkain. Le-
veys hirvitti ensiksi, mutta lasku-
toimitus lohdutti. Amazonen suu-
ren työleveyden ansiosta tallattua 
aluetta ei tule hehtaarille enempää 
kuin pienemmälläkään yhdistel-
mällä. Kokeilemamme Amazonen 
työleveys oli 21 m, jolloin 650 mm 
leveät renkaat tallaavat noin 6,2  % 
työleveydestä. Pienemmissä trakto-
reissa yleisten 16,9" renkaiden leve-
ys on 42 cm, joka on puolestaan 7  
% 12 m työleveydestä. 

Leveät renkaat eivät aikaisessa 
orasvaihessa haitanneet, päinvas-
toin ne olivat pehmeällä maalla 
suuren taka-akselipainon vuoksi 
tarpeen. Viimeisten ruiskutusten 
aikana oras oli jo niin pitkää, että 
tallantunut kohta näkyi lähes täh-
källe tuloon asti.

Ajonopeuspulsseja on 
tultava tiheään

Ruiskutuspaine nousee käynnistet-
täessä välittömästi noin 0,5 bariin, 
vaikka traktori on paikoillaan. Pai-
ne nousee säädettyyn arvoon vasta 
kun traktori lähtee liikkeelle. Mää-
rän säätö reagoi erittäin nopeasti, 
mikäli  nopeusanturilta saadaan 
riittävästi pulsseja. Haluttu neste-
määrä saavutetaan paikalta lähdön 
jälkeen muutaman metrin matkalla 
kun käytetään standardin mukais-
ta nopeuspistoketta, joka syöttää 
100 metrin matkalla reilut 13.000 
pulssia. Kardaanille tai pyörään tu-
lee asentaa todella monta anturia, 
jotta päästään vastaavaan pulssilu-
kuun. Fendt 310 kardaanissa ollut 
yksi magneetti antoi sadalla met-
rillä vain 300 pulssia, jolloin täysi 
ruiskutuspaine saavutettiin vasta 
noin 10 metrin ajon jälkeen. Auto-
matiikan säätäminen herkemmälle 
olisi nopeuttanut reagointia. Maa-
hantuojan mukaan 0,6 metrin mat-
kalle tarvitaan yksi pulssi 

 Ohjausyksikkö säilyttää järjes-
telmässä noin puolen barin paineen 
vaikka traktori pysähtyy. Ruiskutus 
katkeaa täysin vasta kun kuljettaja 
sulkee puomiston. 

Ruiskutusmäärää ei automatii-
kan ansiosta voi enää säätää ajo-
nopeudella, pikavaihteen käyttö ei 
vaikuta nestemäärään. Säädettyä 
määrää voidaan vähentää ennalta 
säädetyin portain. Säädimme sää-
töportaan kokeilun ajaksi 5 pro-
senttiin.

Näytöstä voi lukea säiliössä jäl-

 Paine nousee nopeasti oikealle tasolle, kunhan traktorista saadaan vain riittävästi pulsseja. Uusimpien traktoreiden sadan 
metrin matkalla lähettämät noin 13.000 pulssia nostavat paineen halutuksi jo parin metrin ajon jälkeen. 

Kokeilussamme olleen  
Amazone UF 1501 varustus ja hinnat:

21 m Super S puomisto 
Amatron + tietokone 
1720 l pääsäiliö 
180 l huuhtelusäiliö 
40 l käsienpesusäiliö 
Kalvomäntäpumppu 210 l/min 
Kemikaalintäyttöastia + kanisterinhuuhtelusuutin 
Pesusuutin säiliön sisällä 
Peruskoneen OVH (Sis. Alv 22 %)  21 800 e

Testiruiskun lisävarusteet:
Profi Folding I puomiston hallinta 2 800 e
Tieliikennevalot 275 e
Säilytyslaatikko 195 e
Pesuvarustus ulkopuolinen 320 e
Täyttöliitin, vesiposti  395 e
Ecofill -liitin 165 e
Triplet -suuttimet 36 x 42  512 e
Ilma-avusteinen ID-suutin 14 x 42 588 e
JoyStick -hallinta  450 e
Pikakytkentävarustus 550 e

Testiruiskun OVH varusteineen (Alv 22 %) 29 050 e

Mallimuutoksia ei ole tulossa 1501 ja 1801 -malleihin. 

Plussaa ja miinusta

+ Helppo käyttää
+ Tukeva puomisto
+ Huolelliseti valmistettu

- Tarvitsee suuren vetokoneen
- Näkyvyys taakse huono
- Hinta

Leveä 650 mm rengas tallaa leveän jäljen. Silti pellon pinnasta tallantuu prosentein mitattuna jopa hieman vähemmän 
kuin perinteisellä 12m ruiskulla, jota ajetaan 16,9" renkailla varustetulla traktorilla. Leveät renkaat ovat kantavuuden 
takia usein välttämättömät. 
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Uolevi Oristo 

Tecnoma ruiskut ovat palan-
neet 15 vuoden tauon jäl-
keen Suomen markkinoille. 

Uusi maahantuoja on laitilalainen 
R.Laaksonen Oy, joka on keskitty-
nyt kastelulaiteisiin sekä perunan ja 
vihannesten viljelykoneisiin. R. Laak-
sosen myynnissä ovat mm. Naan-
dan sadetusjärjestelmät, itsekulkevat 
DeWullf ja  hinattavat IMAC sekä  
DeWulff perunkorjuukoneet. Yritys 
on toiminut 15 v, itsekulkevia korju-
koneita on tuotu jo viisi vuotta.

R. Laaksonen Oy päätyi 
Tecnomaan, koska se on kansainvä-
lisesti merkittävä valmistaja, jonka 
tuotteilla ei Tukon jälkeen ole ollut 
edustajaa Suomessa. Tecnomalla on 
vientiä 80 maahan, Euroopan lisäksi 
mm. Australia on tärkeä. Tecnoma 
tekee suurimman osan komponen-
teista, esim. säiliöt itse.  

  "Tecnoma täydentää pääasiassa 
erikoisviljelijöille suunnattua vali-
koimaamme" kertoo toimitusjohta-
ja Anssi Väättänen. "Urakoinnissa ja 
erikoisviljelyssä käytettävät ruiskut 
ovat monipuolisia, ja niiden myynti 
vaatii erikoisosaamista. Siksi uskom-
me suoramyynnin toimivan samoin 
kuin perunanostokonekaupassakin. 
Tehtaan ja asiakkaan välissä on vain 
yksi porras, sillä koneet myydään Lai-
tilasta käsin suoraan maahantuojalta 
käyttäjälle. Ratkaisu on kustannuste-
hokas ja tieto kulkee", vakuutta Anssi 
Väättänen. Myyntimäärien kasvaessa 
saattaa jälleenmyyjäverkoston raken-
taminen olla ajankohtaista. Aluksi 
keskitytään kuitenkin vain muuta-
maan malliin, joiden tiedot löytyvät 
tämän lehden taulukosta.

Tecnoma myynnistä vastaa tuo-
tepäällikkö Kyösti Nissi, huollosta 
samat yrittäjät kuin perunannosto-
koneissakin. Huoltoyrittäjän tavoit-
taa Nurmosta, Alahärmästä ja Li-
mingasta. 

Monta  
säädinvaihtoehtoa
Tecnoman mallistossa on mekaanis-
ten ja elektronisten säädinten lisäksi 
pneumaattinen Regulair-säädin. Me-
kaanisen säätimen jousi on korvattu 
paineakulla, joka tehtaan mukaan 

sallii tavanomaista 10 % suuremman 
kierrosluvun vaihtelun. Ruiskutus-
paine on helppo säätää kompresso-
rin avulla, käsipumppu on varalla.

Riviviljelyyn ja pienille 
lohkoille sopiva  
hydraulinen puomisto
TX-nostolaiteruiskuihin saa valin-
naisena GDM-puomiston, jonka 
molemmat puolet taittuvat erikseen 
pystyyn koneen sivulle ja pylväiden 
ohittaminen onnistuu riviltä poik-
keamatta. Työleveydet ovat välillä 
12–18 m. Puomin uloin osa on jous-
kuormitettu ja se väistää sekä taakse- 
että ylöspäin. Tecnoman Albatross -
vakaaja on GDM:n vakiovaruste. 

Hinattavien mallien puomisto 
taittuu säiliön sivuille. Puomin kum-
mallakin puolella on yksi sylinteri, 
joka taittaa vaijerin välityksellä puo-
miston pakettiin. Vaijerin kiinnitys 
toimii samalla ylikuormituskytkime-
nä, sillä sen kiinnityssakkeli luistaa 
ennen kuin puomi taittuu. 

Puomisto on Albatross-vakaa-
jaassa ripustustettu kahden varren 
avulla, eikä yhdestä pisteestä kuten 
useimmissa ruiskuissa. Ripustusvar-
ret ovat noin 45 -asteen kulmassa. 
Varsien ylemmät rungonpuoleiset 
kiinnityspisteet ovat, mallista riip-
puen, noin metrin päässä toisistaan 
ja puomiston puoleiset niin kauka-
na että varret jäävät edellä mainit-
tuun 45 asteen kulmaan. Puomisto 
keinuu varsien varassa ja hakeutuu 
painovoiman ja varsien geometri-
an ansiosta nopeasti tasapainoon. 
Tehtaan edustajan mukaan vakaaja 
muistuttaa leijailevaa lintua, siitä Al-
batross-nimi.

Puomisto nojaa kumityynyihin, 
jotka vaimentavat ajosuuntaista lii-
kettä. 

Suuttimessa ei sihtiä
Suuttimen sihti on korvattu  pyör-
relevyllä, joka ohjaa nesteen suutti-
men reikään. Samalla se estää roski-
en menoa suuttimeen, mutta eike-
rää sakkaa tms. epäpuhtauksia ver-
kon tavoin.

Suutinrunko on joko yksi- tai viis-
osainen. Puomisto on kolmiomai-
nen, ja suutin sijaitsee hyvin suojas-
sa kolmion keskellä. Suutinputki on 
terästä. r

Tecnoma takaisin Suomeen
R.Laaksonen Oy uusi maahantuoja

Tecnoma GDM-
puomisto taittuu 
hydraulisesti pys-
tysuoraan. Puolet 
voidaan nostaa 
erikseen, mikä 
helpottaa pylväi-
den tms. väistöä 
varsinkin rivivil-
jelyssä, jossa ajo-
linjaa on hankala 
vaihtaa.

Nykyaikaisessa ruiskussa on monta 
imu- ja painepuolen hanaa, jotka 
on käännettävä työvaiheen vaa-
timaan järjestykseen. Tecnoman 
oikea hanajärjestys löytyy todellä 
kätevästi kuvan rummun avulla, 
jota nimitetään Positec-venttiilin-
hallinnaksi. Työvaiheen symboli 
pyöritetään käsin hahlon kohdalle, 
jonkä jälkeen vain hanojen oikeat 
asennot ovat näkyvillä, muut ovat 
peittettynä. 

Tecnoman suuttimen sihdissä ei 
ole verkkoa, vaan kapea ja pitkä 
reikä, jonka leveys on suuttimen 
aukkoa pienempi. Tämän tyyppi-
nen suodatin ei tukkeudu niin 
helpolla kuin sihti.

Uolevi Oristo 

Tecnoma perustaja Viktor Ballu 
aloitti yritystoimintansa 1948.  
Hän valmisti aluksi viininvil-

jelyyn sopivaa korkeamaavaraista 
traktoria sekä toimi ruiskujen jäl-
leenmyyjä. Omien ruiskujen val-
mistus alkoi 1959.  Lasikuitutankki 
tuli jo vuonna 1959. 

Bally oli menestyvä liikemies, ja 
Tecnoma kasvoi nopeasti. Vuoteen 
66-mennessä, jolloin Ballu osti kil-
pailijansa Vermorelin, Tecnoma oli 
toimittanut jo 30.000 ruiskua, joista 
tosin käsi- ja reppuruiskujen osuus 
oli suuri. Ensimmäinen muovista 
tehty reppuruisku valmistui -75.

Viktor Ballu kuoli syöpään jo 
1980, mutta hänen poikan sa jatkoi 
yrityksen laajentamista. Tecnoma 
osti Berthoudin vuonna 1987. Sa-
mana vuonna perustettiin  EXEL-
Group emoyhtiöksi, johon Tecno-
ma ja Berthoudin liitettiin vielä sa-
mana vuonna.

EXEL-hankki omistukseensa lu-
kuisia ranskalaisia ruiskunvalmis-
tajia. Viimeisenä leiriin hankittiin 
Matrot v. 2002, joka oli ollut ainoa 
itsenäinen ranskalainen ruiskunval-
mistaja Hardin ostettua Evrardin. 
Matrot valmistaa myös sokerijuu-
rikkaan nostokoneita. 

Tänä päivänä EXEL-Grop val-
mista ja markkinoi maatalouteen 
ruiskuja neljällä eri tuotemerkillä: 
Berthoud, Tecnoma, Perras ja RCM. 
Näiden neljän merkin yhteenlasket-
tu osuus on 70 % Ranskan markki-
noista. Rakennusteollisuudelle tar-
vitsemia ruiskuja myydään Laser-
tuotemerkillä. 

EXEL-Group on pörssiyhtiö, 
jonka pörssiarvo on 290 milj e. 
Ballun perheellä on merkittävä osa 
sen omistuksesta. r

EXEL-Group on 
Euroopan suurimpia 
ruiskunvalmistajia

Tecnoman ja Berthoudin emoyhtiö

Berthoud Elyte 

Hinattava Tecnoma viime kesänä Laitilassa.
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Hinattavassa Hardi Comman-
derissa viimeistä huutoa 
edustava ruiskutekniikka ja 

virtaviivainen muotoilu yhdistyvät 
varsin käyttökelpoiseksi kokonai-
suudeksi. 

Ruiskun varsinainen uutuus on 
valinnaisvarusteena toimitettava 
kaksiosainen, ketteryyttä paranta-
va runkorakenne.

Runkopuoliskot liittyvät toisiinsa 
trapetsivarsilla ja niihin vaikuttavil-
la kahdella kaksitoimisella ohjaussy-
linterillä. Varsigeometrian ansiosta 
kääntöliikkeessä runkopuoliskojen 
kuviteltu nivelpiste liikkuu ulko-
kaarteen suuntaan, siirtymästä seu-
raava ruiskun painopisteen muutos 
parantaa vakautta käännöksissä. 

Ruiskun pienimäksi kääntösä-
teeksi ilmoitetaan kuusi metriä ja 
runko-ohjauksen ansiosta kääntö-
liike vaikuttaa viiveellä puomikul-
maan. Em. seikkojen seuraukse-
na käännökset onnistuvat totuttua 
kapeammissa päisteissä ja puomi 
säilyy käännöksen alkuvaiheessa 
totuttua pidempään kohtisuorassa 
ruiskutuslinjaan nähden.

Mikroprosessori säätää ohjaus-
hydrauliikkaa asentoanturin mit-
taaman vetopuomin ja traktorin 
välisen kulman lisäksi sekä ajono-
peuden, säiliön täytösasteen, puo-
miston korkeuden että ruiskun rai-
devälin perusteella. Automatiikka 
vastaa siis ruiskun käännösvakau-
desta estäen ajonopeuteen ja vallit-
sevaan tasapainotilaan nähden liian 
suuren ohjauskulman. Taitettaessa 

Hardi Commander 
Tanskalainen huippuruisku

Uusi Hardi Commander edustaa sekä ominaisuuksillaan että muotoilullaan alan huippua.

Ohjausjärjestelmä tunnustelee sähköisesti potentiometrillä traktorin ja veto-
puomin välistä kulmaa.

Uolevi Oristo 

Berthoud on uusi kasvinsuoje-
luruisku Suomen markkinoil-
le. Maahantuonnista vastaa  

tuusulalainen Suomen Suorakylvö 
Oy, jonka tuotevalikoimaan kuu-
luu myös Semeato-suorakylvökone. 
Berthoudin  Suomen ensiesittely oli 
syksyllä 2005 Kone-Agriassa Jyväs-
kylässä, jossa esillä oli uusi Elyte-
nostolaiteruisku.

Berthoud on kasvinsuojeluruis-
kujen kehityksen pioneerejä. Sillä on 
ruiskujen valmistuksesta yli sadan 
vuoden kokemus. Yritys on  perus-
tettu Ranskassa 1895 ja se  sijaitsee 
edelleen samalla paikalla keskellä tär-
keätä Beaujolaisin viinintuotantoalu-
etta. Uusi tehdas on otettu käyttöön 
vuonna 2001. Berthoud on vuodes-
ta 1987 asti ollut osa Exel Industries 
Group-yritystä. 

Tällä hetkellä Berthoud on EU:n 
suurimman maatalousmaan Rans-
kan kasvinsuojeluruiskujen markki-
najohtaja yli 30 %:n markkinaosuu-
della. Mallisto on kattava nostolaite-
ruiskuista itsekulkeviin. 

Patentoitu puominripustus
Berthoudin patentoima Elyten kes-
kusnostovarsi on uusi puomiston 
nosto- ja kannatusratkaisu, joka siir-
tää puomiston painoa kolmipiste-
nostolaitteelle. Se on valmistajan 
mukaan perinteisiä hissillä toimivia 
puominostimia tukevampi, vakaam-
pi ja kestävämpi; hissillä toimivia 
puominostimia Berthoud käyttää 
enää vanhoissa nostolaiteruiskumal-
leissaan. Keskusvarsi mahdollistaa 
suuremman säiliökoon käytön, sil-
lä se tuo painopisteen lähemmäksi 
traktoria. Esittelyvideo löytyy Suo-
men Suorakylvö Oy:n kotisivuilta. 

Taakse menevät letkut kulkevat 
keskusvarren läpi. Letkut ovat siten 
saatu lyhyemmiksi, jolloin ruisku 
tyhjenee paremmin ja putkistoon jää 

vähemmän torjunta-ainetta. 

Uusi Elyte-mallisto
Elyte on alusta lähtien suunniteltu 
pikakiinnitteiseksi ruiskuksi ja se on 
vakiovaruste. Traktorin ja ruiskun 
välissä on runsaasti kiinnitystilaa 
letkuille ja johdoille. Kiinnityspisteet 
on suunniteltu mahdollisimman lä-
helle traktoria.

Elyten Nivomatic on  automaatti-
nen säiliön täyttölaite. Se on helppo 
ohjelmoida halutulle säiliön täyttö-
määrälle. Nivomatic pysäyttää säi-
liön täytön automaattisesti tai an-
taa äänimerkin kun haluttu taso on 

saavutettu. Nivelec-versio ainoas-
taan mittaa ja näyttää säiliön vesi-
määrän. 

Puomistojen leveydet ovat 15-24 
m. Puomistovaihtoehtoja on kolme. 
Taakse taittuvan Multis-puomiston 
saa 15, 16 ja 18 metrisenä. Sivulle 
taittuvan RLD-puomiston leveydet 
ovat 18 - 24 m. Kaikkein järeimmän 
Axiale-puomiston leveydet ovat 20 
- 28 m. Jokaiselle lohkolle on sähkö-
venttiili. Axiale-puomistoon saa ha-
lutessaan joystick-ohjauksen.

Elytessä on suojattu Quadrix-
suutinrunko neljälle suuttimelle. 
Kaksi suutinsarjaa kuulu vakiova-
rustukseen. Puomisto voidaan jakaa 
3 - 8 erikseen suljettavaan lohkoon. 
Elytessä on Berthoudin oma Gama-
mäntäpumppu, kalvomäntäpump-
puja käytetään vain halvimmissa 
malleissa. 

Elytessä on lisävarusteena auto-
maattinen säiliön ja puomiston pe-
sulaite. Se voidaan kytkeä päälle 
traktorin ohjaamosta. Puomisto ja 
säiliö voidaan pestä erikseen.  Ruis-
kutustyö on puhdasta ja turvallista, 
koska märässä kasvustossa ei tarvit-
se kävellä. 

Edullinen hinattava  
2000 l säiliöllä 
Uutuusmalli Primer kilpailee samas-
ta asiakasryhmästä Elyten kanssa. 
Hinattavan Primerin eteen riittää 
pieni traktori, Elyte vaatii järeäm-
män. 

Kaikki Berthoudin mallit ovat ti-
lattavissa maahantuojan kautta. Juk-
ka Peuranpään mukaan myynti tulee 
todennäköisesti painottumaan Ely-
te-malliin, lisäksi kysyntää on edul-
lisemmalle Force-mallille. Itsekulke-
vista Boxer-ruiskuista on käyty kor-
keintaan puolivakavia keskusteluja. 
Lisääntyvä koneyhteistyö erityisesti 
erikoiskasvien viljelijöiden keskuu-
dessa lisää kuitenkin huipputehok-
kaan ruiskun kiinnostavuutta. r

Suomen Suorakylvö Oy 
aloitti Berthoud-ruiskujen 
maahantuonnin

Ranskan eniten myyty ruisku Suomen markkinoille

Bethoudin puomisto on kiinnitetty yhdellä koneen keskellä sijaitsevalla kiin-
nitysvarrella, joka kiinnittyy runkoon traktorin puoleisessa  päässä ja lähellä 
pikakiinnityskolmion korvakkeita. Säiliö on U:n muotoinen, jotta puomiston 
korkeutta voidaan säätää kiinnitysvartta nostamalla tai laskemalla. Valmistajan 
mukaan rakenne siirtää ruiskun painopistettä lähemmäs traktoria.

Berthoud Elyte kiinnitetään trak-
toriin aina pikakiinnityskolmion 
avulla, jonka ansiosta säiliö on 
voitu tuoda mahdollisimman lä-
helle traktoria.
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Salolainen konakauppias Sep-
po Kuisma täydentää tuo-
tevalikoimaansa puolalaisilla 

Pilmet-kasvinsuojeluruiskuilla. 
Tuontiohjelma koostuu Metis-
nostolaiteruiskuista ja hinattavista 
Elara- ja Europa-malleista.

Metiksissä säiliötilavuudet ovat 
400-1000 litraa ja puomileveydet 
joko 12, 15 tai 18 metriä. Toistai-
seksi puomistohallinnat ovat me-
kaanisia, jatkossa on luvassa myös 
hydraulisia vaihtoehtoja. 

Hinattavista malleista Elara on 
ns. ''karvahattumalli''. Säiliötila-
vuus on 1600 litraa ja hinta on saa-
tu edulliseksi käyttämällä nostolai-
teruiskun 15- tai 18-metristä puo-
mia. Koostaan johtuen se sopii pie-
nenkin traktorin perään.

Europa-malleissa on joko 2500- 
tai 3000-litrainen säiliö ja puomi-
leveysvaihtoehdot ovat 18, 21 ja 
24 metriä. Puomihallinta on täysin 
hydraulinen.

Valmistajalla on edellisten lisäk-
si tarjolla myös monipuolinen vali-
koima erikoisviljelyruiskuja.

Pilmet valmistaa itse sekä säili-
öt, rungot ja puomistot. Pumput ja 
venttiilistöt ovat alalla vallitsevan 
käytännön mukaisesti italialaisia. 
Venttiilistöiksi on tarjolla sekä me-
kaanisesti että sähköisesti hallitta-
via vaihtoehtoja. Meille tuotavissa 
ruiskuissa on vakiona nelikärkiset 

suutinrungot.
Markkinointiketju on lyhyt. 

Kuisma vastaa maahantuonnista, 
myynnistä huolehtii Kuisman lisäk-
si Krause-suorakylvökoneista tun-
nettu Aarre Antila ja teknisenä tu-
kena toimivat Raimo ja Pertti Vil-
jala Pertelistä. r

Puolalaisia ruiskuja
Pilmet

Pilmetin ruiskun ulkonäössä on säilynyt ripaus itämaisuutta. Työn kannalta oleelliset komponentit ovat kuitenkin taattua 
tavaraa.

N o s t o l a i t e -
ruiskun täyttö-
aukon sihdin 
painehuuhte-
lun ansiosta 
sitä ei tarvitse 
poistaa tehoai-
neiden annos-
telun ajaksi.

Nelikärkiset suutin-
rungot sisältyvät va-
kiovarustukseen.

puomisto kuljetusasentoon auto-
matiikka lukitsee rungon suorak-
si. Tarvittaessa ohjausta voi hallita 
manuaalisesti, näin sivurinteeseen 
ajettaessa saadaan aikaiseksi valu-
mista estävä vastaohjaus.

Toiminnot
Imu- ja painepuolen toimintojen 
valintaventtiilit on sijoitettu kom-
paktisti ruiskun vasemmalle si-
vulle. Kemikaalien täyttölaite on 
luonnollisesti vakiovaruste. Säiliön 
ruiskun omalla pumpulla tapahtu-
vaa imutäyttöä ja painetyhjennystä 
sekä ulkopuolisesta vesijohtover-
kosta tehtävää puhdasvesisäiliön 
painetäyttöä varten on omat let-
kuliitännät. Täyttötehoksi kolmen 
metrin imukorkeudella ilmoite-

taan 600 litraa minuutissa.
Ruiskun mikroprosessoripohjai-

seksi hallinta- ja valvonta järjestel-
mäksi on kaksi vaihtoehtoa. Sähkö-
ohjatuille hydraulitoiminnoille on 
oma, erillinen hallintayksikkö.       

  
Säiliöt pumput  
ja puomit
Commanderin saa nettotilavuudel-
taan joko 3200- tai 4400-litraisella 
eturunkoon kiinnittyvällä säiliöl-
lä. Säiliön pohja viettää eteenpäin, 
näin ruiskulta traktorille siirtyvä 
paino säilyy mahdollisimman suu-
rena aina säiliön tyhjentymiseen 
saakka. Erillinen 500 litran puh-
dasvesisäiliö on takarungossa ak-
selin päällä.  

Pumppuvaihtoehtoja on neljä, 
vastapaineettomat tuotot välillä 
276-348 litraa minuutissa. 

Säiliön etuosaan sijoitettu ali-
painemittari kertoo imusuotimen 
puhdistustarpeen. Suodinkannen 
avaus sulkee pääventtiilin, joten 
puhdistus onnistuu ilman vuoto-
riskejä. Painesuodin on itsepuh-
distuva.

Hardin tutuilla Triplet-suutin-
rungoilla varustettuja puomisto-
malleja on kolme. Kevyimmän Del-
tan leveydet ovat 18-28, järeämmän 
Forcen 24-36 ja Twin Force -puhal-
linpuomiston 18-30 metriä.

Tulevalla kaudella on tarkoitus 
tutustua Commanderiin käytän-
nössä, joten palaan asiaan tarkem-
min myöhemmin. r Ohjaussylinterit vaikuttavat runkopuoliskot yhdistäviin trapetsivarsiin.

Hallintajärjestelmä 
kostuu ylimpänä 
olevasta valvonta- 
ja tiedonkeruuyk-
siköstä ja sen alla 
olevista ruiskutus- ja 
hydraulitoimintojen 
hallintayksiköistä

Ohjaamon ulkopuolelta hoidettavat toimet on keskitetty ruiskun etuosan vasemmalle puolelle.
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 Hannu Koivisto

Junkkarin toiminnan painopiste 
keskittyy kasvinsuojeluruiskujen 
osalta kotimaan markkinoihin. 

Vientiä on hiukan, mutta muuten ul-
komaisten ruiskujen kanssa on turha 
lähteä maailmalle kisaamaan. Tarjon-
taa piisaa siellä aivan tarpeeksi, sanoo 
Jukka Kielinen Junkkarilta. Bisnes 
keskittyy perusruiskun tekoon koti-
maan markkinoille. Jokainen ruisku 
tehdään mittatilaustyönä asiakkaan 
toivomilla varusteilla, varastoon ei 
ruiskua kannata tehdä. Ruisku on 
mahdollisimman pitkälle kotimaista 
työtä.

Uusi tietokone
Junkkarin saa neljällä eri ohjausvaih-
toehdolla. Ekoline on täysin manuaa-
linen. Ergo säätää sähköisesti paineen 
ja pääventtiilin. Elektro on täyssähkö-
ohjattu. Sillä ohjataan puomit, loh-
kot, paineensäätö ja venttiilit. Ekoline 
maksaa 500 euroa, Ergo 835, Elektro 
viidellä lohkolla 1832 euroa. Kallein 
malli Bravo 300 maksaa 4391.

Bravo 300 on tietokone, jolla voi-
daan ottaa vaikka tuloste ruiskutuk-
sesta.  Bravo tuli virallisesti myyntiin 
tulevalle kaudelle. 

Ohjauskeskukset ovat kaikki ita-
lialaisia Aragin tuotteita. säiliöt teh-
dään rotaatiovaluna Vantaalla Moto-
ralin toimesta. Muotti on Junkkarin 
oma. Kokoja on neljä: 700, 900, 1300 
ja 2300 litraa.

Puomistot ja runko tehdään Junk-
karilla Ylihärmässä. pienin puomisto 
on mekaaninen 12-metrinen. Hyd-
raulipuomeja on 12, 15 ja 16 -met-
risiä. "20- ja 21 -metrisiä on ruvettu 
kysymään paljon".

"Pumppujen teosta luovuttiin -
98. 1000 Pumpun kapasiteetti oli lii-
an pieni, jos sitä verrataan vaikka nyt 
käytettävään italialaiseen Cometin 
pumppuun, jota valmistetaan 105 
000 vuodessa", kertoo suunnittelija 
Jukka Kielinen. 

Testaus
Ylö osti aikoinaan konkurssiin 
menneen Elhon. Kun Junkkari os-

ti ruiskutuotannon Ylöltä, tuli sille 
kaupan mukana merkittävän suuri 
valmis ruiskukanta. Varaosamyynti 
näyttelee merkittävää osaa.  

Kasvinsuojeluruiskusssa on pal-
jon kuluvia osia. Ruiskujen testaus 
on lisännyt merkittävästi varaosa-
myyntiä. Rikkinäisellä ruiskulla ei 

voi enää ruiskuttaa.
Jokaisen uuden ruiskun testaa 

ulkopuolinen testaaja, mikä on vä-
hentänyt reklamaatiot minimiin. 
"Testaus on pykälien mukaan va-
paaehtoinen, mutta se toimii hy-
vin lopputarkastuksena", summaa 
Kielinen. r

Ruiskun tekeminen on 
kokoonpanovaltainen prosessi

Junkkari keskittyy kotimaan markkinoihin

Bravo 300 tarjoaa monipuoliset toiminnot ruiskuun. Mekaaniseen yksinker-
taiseen boksiin on sovitettu liki tarpeellinen määrä yleisimmin haluttua tietoa 
litroista ja hehtaareista ja minuuteista.

Suunnittelu ei tapahdu hetkessä

Kun puomiston edel-
linen tekijä piti koh-
tuutonta hintaa jigil-
lä, päätettiin Junk-
karilla suunnitella 
koko hissi uusiksi. 
Puomiston suunnit-
telu vei neljä vuotta 
ja siitä tehtiin viisi 
mallia. Junkkarin 
puomistosta on 
piirretty 360 kuvaa. 
"Osat, hitsauskuvat 
ja kokoonpanoku-
vat kertaavat kuvi-
en määrää, vaikka 
osia ei olekaan niin 
paljon," kertoo Kie-
linen.  Hissi vaati 
aikaa, jotta siihen 
saatiin vaimen-
nukset säädöt joka 
suuntaan. Hissi nou-
see vipusysteemillä 
eikä kelkkana.

Heikki Härkönen

Ahjocon historia alkaa vuonna -
87 tapahtuneesta Eho Koneen 
ajautumisesta selvitystilaan. 

Pesänselvityksessä ruiskuvalmistus 
siirtyi Ylö Tehtaille. Ehon avainhenki-
löstö perusti Ahjocon ja aloitti vuok-
ralaisena entisissä Ehon tiloissa ensin 
alahankintatoiminnot ja seuraavana 
vuonna Kasi-kasvinsuojeluruisku-
jen valmistuksen. Samalla huoleh-
dittiin myös Eho- ja Ylö-ruiskujen 
varaosatuotannosta. Nyt toimitaan 
omissa tiloissa ja ruiskuvalmistuksen 
lisäksi harjoitetaan kaiken merkkisten 
vanhojen ruiskujen kunnostusta ja 
nykyaikaistamista uusilla komponen-
teilla, räätälöintiä erilaisiin käyttö-
tarpeisiin sekä komponenttikauppaa 
omatoimiselle ruiskun kunnostajille. 
Myös metallialan alihankinta sisäl-
tyy edelleen toimenkuvaan, tarjolla 
on hiekkapuhallusta, maalausta ja 
ohutlevytyötä. 

Kaupanteon yhteydessä on tarjol-
la myös neuvontaa, asiakkaalle ei ha-
luta myydä tarpeeseen nähden sopi-
matonta osaa. Esimerkiksi pumppu-
kaupan yhteydessä selvitetään muun 
muassa ruiskun letkutusten väljyys. 
Ahdistuksesta imu- tai painepuolella 
ei näet hyvää seuraa.

Ruiskuja joka lähtöön
Ahjco käyttää valmistamiensa Kasi-
ruiskujen nestepuolella italialaisia 
komponentteja. Pumput valmistaa 

Annovi Reverberi, mekaanisesti hal-
litavat venttiilistöt edellä mainittu, 
sähköisesti hallittavat Arag ja no-
peuden mukaan ruiskutuspaineen 
säätöön kykenevät sähköventtiilit 
yhdysvaltalainen TeeJet. Monipuoli-
sesta suutinvalikoimasta vastaa Tee-
Jet. Ruiskurungot ja puomistot ovat 
Ahjocon omaa tekoa. Säiliöt valaa 
vantaalainen Motoral.

Nykyinen Kasi-mallisto kostuu 
seitsemästä nostolaite- ja kolmes-
ta hinattavasta mallista. Nostolaite-
versioiden säiliötilavuudet ovat vä-
lillä 700 -1000 litraa puomileveydet 
10-16 metriä, hinattavien vastaavat 
arvot ovat 2500 litraa ja 10-21 met-
riä. 10-12-metriset puomit saa joko 

mekaanisesti tai hydraulisesti tait-
tuvina, leveämmät puomistot ovat 
hydraulisia.

Nykyisellään 75 prosenttia puo-
mistoista on hydraulisia. Tarvitta-
essa valmistetaan myös erikoisvilje-
lytarpeisiin mitoitettuja puomistoja. 
Puomistoja asennetaan myös yri-
tyksen kunnostamiin muun merk-
kisiin ruiskuihin ja luonnollisesti 
myös myydään omatoimiselle ruis-
kun kunnostajille.

Vuosittain valmistuvasta noin 
200 ruiskusta 5-15 kappaletta on 
hinattavia. Markkinointi hoituu val-
mistajan lisäksi muun muassa Yrit-
täjien Maatalouden ja Vöyrin Kone 
ja Traktori Oy:n välityksellä

Tulevalle kaudelle on tekeillä 
on hyvin 1000-litraisen nostolaite-
ruiskun vastapainoksi sopiva, kol-

miomaiseksi muotoiltu ja sellaise-
na mahdollisimman vähän etunä-
kyvyyttä pienentävä, 750-litrainen 
etusäiliö. Säiliö kiinnitetään etupai-
notelineeseen, joten erillistä kiinni-
tysjärjestelmää, kuten etunostolai-
tetta ei tarvita. Käytännössä säiliö 
on tarkoitettu puhtaalle vedelle, jo-
ka pumpataan aikanaan sopivasti 
vajenneeseen ruiskun säilöön, te-
hoaineiden lisäyksen jälkeen ruisku-
tusta voidaan jatkaa. Työ tehostuu, 
kun täyttöön tarvittavat varikkopy-
sähdykset harvenevat.

Ahjoco valmistaa ruiskusovellu-
tuksia myös maatalouden ulkopuo-
lisiin tarpeisiin. Ruiskuja on toimi-
tettu muun muassa sekä lento- ja 
golfkentille että kunnallisteknisiin 
tehtäviin. r

Ruiskuja Nakkilasta
Ahjoco

Kasi-ruiskun yksi-
tyiskohdissa näkyy 
valmistajan kolmen-
kymmenen vuoden 
kokemus alalta.

Hinattavan ruiskun runkonivelessä oleva säädettävä kitkajarru vakauttaa 
tehokkaasti ruiskun kulkua.

L e v e i m m i s s ä 
puomistoissa on 
silmukkajousiri-
pusteiset pyörät 
estämässä ääri-
tilanteissa uh-
kaavia puomin 
maakosketuksia
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Jussi Knaapi

Kasvinsuojeluruiskujen tar-
jonta laajenee Scan-Agron 
tuotteilla. Tanskalaisen val-

mistuttaja- sekä markkinointiyh-
tiö Scan-Agro avaa samalla suoran 
tuote-edustuksen Suomeen kattaen 
myös muut maatalouden työko-
neet.

Osin samoja tuotteitahan on 
ollut ja on edelleenkin saatavissa 
myös Turun Konekeskuksen ja sen 
jälleenmyyjien kautta, mutta ilman 
Scan-Agron tuotetukea ja nimeä. 
Kasvinsuojeluruiskut ovat tarken-
nuksena ainoastaan Scan-Agron ja 
sen suomalaisen edustusliikkeen 
Scanlinen listoilla.

Uusi kauppatapa  
ja lisäturvaa
Nyt toimintaa aloitellaan Hämeen-
linnasta käsin Scanline nimen alla. 
Edulliseen vakiohinnoitteluun, ke-
veään  organisaatioon ja web-poh-
jaiseen toimintatapaan pohjaava 
Scanline tulee toimimaan edustus-
liikkeen tavoin, jolloin esimerkiksi 
laskutus hoidetaan suoraan Tans-
kasta käsin. Suomen tuotevastaa-
vana tulee toiminaan Matti Lauri-
la Laitilasta. Toimintatapa vaikut-
taa lupaavalta. Kevyt organisaatio 
ja suoraviivainen kauppatapa, jo-
hon ei esimerkiksi kuulu lainkaan 
tinkauskierroksia, voi toimiessaan 
säästää sekä ostajan että myyjän 
arvokasta aikaa. Jos ja kun hinnat 
ovat kilpailukykyisiä, tulee kevyen 
organisaation etu jaetuksi kaikki-
en eduksi. 

Aivan uutena lisäetuna kaikkiin 
Scanlinen myymiin tuotteisiin tu-
lee aina mukaan kolmen vuoden 
Scan-Xtra lisäturva. Se on työko-
neen "Kasko-vakuutus", joka siis 
sisältyy jo ostohintaan. Vakuutus 
kattaa kaikki tahattomat koneri-
kot, esimerkiksi ruiskuissa tahat-
tomasti aiheutunut puomivaurio 
tai heinänniittokoneen ajo kiveen 
kuuluvat korvauksen piiriin. Koska 
vakuutuksen myöntää tanskalainen 
vakuutuslaitos, on Suomeen mää-
rätty kotimarkkinoita  korkeampi 
800 euron omavastuu. Oiva pään-
avaus kuitenkin, jota esimerkiksi  

urakka-ajurit todennäköisesti ar-
vostavat. Vastaavaa tuotetta ei liene 
Suomessa vielä tarjolla.

Malleja joka lähtöön
Vaikka Scan-Argo etenee firmana jo 
kolmannessa polvessa, ovat ruiskut 
varsin tuore uutuus. Ne liitettiin 
tuotelinjaan vuonna 2001. Yhteis-
työtä tehdään italialaisen Osellan 
kanssa. Firma omaa alalta pitkän 
kokemuksen ja Scan-Agron ideoin-
tia edustaa Tanskassa lisenssillä ra-
kennettava englantilainen tunnet-
tu Knightin puomistokonstruktio, 
joka asennetaan Italiasta tulevaan 
peruspakettiin Scan-Agrolla Tans-
kassa. Valmistajana Osella on isoh-
ko, tuotelinja on täydellinen ja osa-
komponentteina käytetään paljolti 
samoja vakiintuneita toimittajia, 
kuin muutkin eurooppalaiset val-
mistajat Hardia lukuun ottamat-
ta tekevät.

Kokonaisuutena Scan-Agrolta 
löytyy täysi ruiskusarja alkaen 12 
metrin 800 litraisista nostolaitemal-
leista aina 6000 litraisiin hinatta-
viin- ja ajoruiskuihin saakka. 

Kevyimmässä 800/1000 litran 
nostolaiteruiskussa on X-mallin 
italialainen hydraulisesti taittuva 
12/15 metrin puomisto. Suutinrun-
got ovat 3-pesäisiä, jakoventtiilistö 
on  5-lohkoinen. Puhdasvesitankki, 
hissi ja vakaaja kuuluvat vakiova-
rustukseen. 

Knight-puomisto 
Astetta raskaammassa 1200 litran 
nostolaitemallissa on jo Knightin 
eteen laskostuva puomisto, jonka 
rakenteeseen on liitetty ns "Anti-
Yaw"-pitkittäisvaimennus. Sen pi-
täisi kyetä poistamaan puomiston 
ajosuuntainen heilunta, joka aihe-
uttaa vähintään yhtä voimakasta 
ruiskutustarkkuuden heikkenemis-
tä kuin pystysuuntainenkin huo-
junta. "Anti-Yawin" toimintaperi-
aate on yksinkertainen. Puomisto-
jen taittosylinterien tyvet on kiin-
nitetty toisiinsa ja samalla ruiskun 
runkoon kumijousitetulla kolmio-
palalla. Eli, jos esimerkiksi vasen 
puoli yrittää heilahtaa taaksepäin, 
välittyy vastaliike  oikealle puolel-
le eteenpäin suuntautuneena. Tä-
ten puomiston heilunnan pitäisi 
kumota itse itsensä. Menetelmä on 
Knightin toimesta patentoitu. Pys-
tysuuntainen jousitus on toteutettu 
kierrejousin ja puomiston vakain  
on ripustettu yhdestä pisteestä. Va-
kiovarusteisena puomiston molem-
mat puoliskot laskostuvat saman-
aikaisesti. Erillishallinta ja hydrau-
linen kaltevuuden säätö ovat lisä-
varusteita.

Knightin puomistojen leveydet 
alkavat 15 metristä ja leveimmät 
mallit ovat 36 metrisiä. Näissä mal-
leissa on vakiona mm. kemikaali-
täyttölaite ja tankin pesujärjestel-
mä. Sähköiset hallintajärjestelmät 

ovat LH-Agron valmistetta. Pump-
puina käytetään italialaisen AR:n 
tuotteita.  Suuttimet ovat TeeJetin 
valmisteita. Myös ilma-avusteinen 
(Kyndestoff) puomistoversio löy-
tyy. Mielenkiintoisena uutuutena 
on saatavilla järjestelmä, jolla suut-
timet voidaan sulkea yksitellen oh-
jelmoimalla ko. toiminto hallinta-
boxiin. Ominaisuudesta on hyö-
tyä esimerkiksi kapenevia kaistoja 
ajettaessa.

Kasvinsuojeluruiskut  ovat tuot-
teena olleet menestys, sillä kolman-
nen valmistusvuoden jälkeen Scan-
Agrolla oli hallussaan 10 prosenttia 
Tanskan kivikovista markkinoista. 

Scan-Agron filosofiana on tarjo-
ta kohtuuhintainen, selkeä, mutta 
kuitenkin hyvin varusteltu mallis-
to. Lopputulos vaikuttaa pikaisen 
tutustumisen (viime kesän pelto-
päivillä Malmössa) hyvältä. Selkeä 
konstailematon rakenne ei ehkä 
edusta aivan viimeisintä muotoi-
lua, mutta luotettavien kompo-
nenttien, laadukkaalta vaikuttavan 
Knight-puomiston ja hyvän varus-
tetason yhdistelmä tarjoaa harkin-
nan arvoisen vaihtoehdon ruisku-
kisaan. 

Hintaesimerkkinä hinattava 3000 
litran versio 21 metrin Knight-puo-
mistolla ja jokseenkin täydellä va-
rustetasolla (sisältäen Scan-Xtra li-
säturvan) maksaa noin  26.000 € 
(alv 0 %). r

Scan-Agron ruiskut Suomeen
Scan-Agron ruiskumal-
listo kattaa kokoalueen 
pienistä nostolaitemal-
leista aina täydenkoon 
hinattaviin ja itsekulke-
viin saakka. Kuvan malli 
on 3000 litran perus-
versio 24 metrin Knight 
puomistolla.


