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Valmistus Myynti
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. katto ja suppilo muovia - 
  ei saumoja
. seinämät sinkittyä terästä - 
  ei ruosteongelmia
. täyttö sivulta kattoon-
  siilo täyttyy kokonaan
. adapteri ja suljin sisältyvät
  toimitukseen

. pölytön täyttö, suodattimen 
2  pinta-ala 3 m

. kahdeksankulmainen jyrkkä
  suppilo - rehu purkautuu tasaisesti 
  erottumatta eikä takerru nurkkiin
. teräskatto tukevoittaa siiloa ja 
  eliminoi jyrsijät ja linnut
. adapteri ja suljin sisältyvät
  toimitukseen

Rehun purkaus varmatoimisella 
SAMI spiraalikuljettimella.

KOOT :
2 x 2 m

3  5,6 m
3  8,8 m
312,0 m
315,1 m

3 3+ lisälaidat 1,4 m tai 3,2 m

KOOT :
Ø 2,3 m

3 10,9 m
3 14,8 m
3 18,8 m
3 22,7 m
3 26,6 m

-saatavana myös
valmiiksi pystytettynä

SAMI LAATUSIILOT 
               SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

Sami siilot on suunniteltu toimimaan
osana automaattista ruokintaketjua.
Siksi ammattilaiset arvostavat niiden
luotettavaa toimivuutta.

Mikael Wathén
Juho Vanhakartano

Kynnön suomenmestaruudes-
ta kilpailtiin tänä vuonna jo 
53. kertaa. Kilpailu järjes-

tettiin Kemira Growhow'n koeti-
lalla Kotkaniemessä Kasvu 2006 
tapahtuman yhteydessä 25.–26.7. 
Kisan yhdistäminen toiseen ylei-
sötapahtumaan takasi totuttua 
suuremman katsojajoukon. Myös 
kilpailijat olivat tyytyväisiä, kun 
molempina päivinä lajia seurasi 
noin tuhat katsojaa.

Kilpailun kyntöolosuhteet poik-
kesivat huomattavasti tavanomai-
sista syyskeleistä, sillä kuluva kesä 
on ollut kilpailupaikallakin hyvin 
kuiva ja tästä johtuen savinen maa 
oli hankalasti käännettävää. Kilpai-
lupäivän lämpötila oli reippaasti yli 
hellerajan.

Ensimmäisen päivän sänkikyn-
töalue oli valmistettu ruiskuttamal-
la keväällä kylvetty ohra glyfosaatil-
la pari viikkoa aikaisemmin ja aja-
malla kuivunut kasvusto matalaksi 
silppurilla hieman ennen kilpailua. 

Toisena päivänä käännettiin van-
haa nurmea.

Taitolaji
Kilpakyntö on helppo mieltää van-
hanaikaiseksi pienten koneiden 

kanssa touhuamiseksi. SM-kyntö-
toimikunnan puheenjohtaja Juha-
ni Kivistö totesi avajaispuheessaan 
kuitenkin varsin osuvasti: "kun osaa 
säätää aurat kunnolla, osaa säätää 
myös leikkuupuimurin oikein."

Kilpakyntöaurat ovat sitä paitsi 
varsin teknisiä laitteita ja säädettä-
essä aikaa kuluu tavallisen viljeli-
jän mielestä uskomattoman paljon. 
Toisaalta jälkikin on ihan eri luok-
kaa. Syvyydessä sallitaan plus-mii-
nus yhden sentin poikkeama mää-
rätystä. Kalustoa tutkimalla löytyi 
mielenkiintoisia ratkaisuja, kuten 
oheisen kuvan paineilmatoiminen 
säätöjärjestelmä.

Kilpailun voittajaksi kynti tä-
nä vuonna yleisessä sarjassa Matti 
Rautiainen, paluuauroissa Raimo 
Itälehto ja nuorten sarjassa Mau-
no Oksanen.

SM-kilpailujen yhteydessä rat-
kottiin myös nuorten pohjoismai-
nen kyntömestaruus. Mukana oli 
edustajia Suomesta Ruotsista Tans-
kasta ja Norjasta. Voiton vei Tans-
kan Gustav Knudsen, suomalai-
sista parhaiten menestyi Mauno 
Oksanen sijoittuen kilpailussa nel-
jänneksi.

Ensi vuonna kynnön suomen-
mestaruuskilpailut järjestetään Loi-
maalla. r

SM-kyntö 2006, tulokset                            pisteet  sänki + nurmi

yleinen sarja    

1 Matti Rautiainen Uusimaa 174,25 88,50+85,75 
2 Marko Itälehto Etelä-Pohjanmaa 173,88 89,13+84,75 
3 Markku Nuutinen Pohjois-Savo 173,00 90,00+83,00 
4 Jarmo Itälehto Etelä-Pohjanmaa 168,38 80,13+88,25 
5 Helmer Klemets Österbotten 163,50 83,25+80,25 
6 Juha Rosendal Uusimaa 153,75 77,75+76,00 
nuorten sarja    

1 Mauno Oksanen Uusimaa 134,38 57,75+76,63 
2 Juhani Grönlund Uusimaa 112,88 62,25+50,63 
paluuaurat    

1 Raimo Itälehto Etelä-Pohjanmaa 188,00 88,50+99,50 
2 Arto Ali-Eskola Varsinais-Suomi 187,25 94,63+92,63 
3 Hannu Alander Uusimaa 170,00 82,50+87,50 
4 Mait Pajo Viro 168,75 84,38+84,38 
nuorten PM-kilpailut    

1 Gustav Knudsen Tanska 169,88 81,38+88,50 
2 Andre Wallgren Ruotsi 169,01 88,63+80,38 
3 Berndt Clemmesen Tanska 168,01 91,13+76,88 
4 Mauno Oksanen Suomi 166,13 71,00+95,13 
6 Pellervo Kässi Suomi 137,01 68,88+68,13 

Kynnön SM 2006

Kilpa-aurat poikkeavat melko paljon tavanomaisista kyntöauroista. Tavalliseen 
työntekoon niitä ei enää juurikaan käytetä, vaan ainoastaan kilpailemiseen.

Nykyinen kilpakalusto voi sisältää hyvinkin paljon eksoottisia teknisiä ratkai-
suja. Viimeisen viilun hienosäätö tehdään kuvan auroissa paineilmatoimisilla 
lipoilla.
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Juho Vanhakartano

Agrocomin paikannustekno-
logiaa maahantuova TAK-sai 
Ay toimitti testiimme tuo-

reimman  uutuusmallinsa, Outback 
S2 -ajo-opastimen. S2 on mielen-
kiintoinen laite monessakin mieles-
sä, mutta kiinnostavin ominaisuus  
liittyy sille luvattuun tarkkuuteen. 
Ilmaisia korjaussignaaleita käyttä-
en laitteella päästään jopa 10 cm:n 
tarkkuuteen. Tämä on ominaisuus, 
jota en ole muilta valmistajilta tois-
taiseksi nähnyt.

Opastimen asennus on yksin-
kertaista: näyttö kiinnitetään imu-
kupilla keskelle etulasia ja anten-
ni laitetaan magneettikiinnityksellä 
katolle tai vaihtoehtoisesti traktoria 
käytettäessä konepellin etuosaan.  
Antennijohto kytketään antennin ja 
näytön välille ja virtajohto tupakan-
sytyttimeen, jolloin laite on käyttö-
valmis. Asennussarjan mukana toi-
mitetaan myös tarrakiinnitteinen 
metallilevy niitä työkoneita varten, 
joissa katto on valmistettu koko-
naan muovista tai muusta ei mag-
neettisesta materiaalista.

Jos laitetta on tarkoitus käyttää 
useissa koneissa, voi johdotuksen 
jättää irralleen, mutta vain yhtä tai 
kahta konetta käytettäessä kannat-
tanee johdotukset vetää siististi pois 
näkyvistä ja hankkia jokaiseen ko-
neeseen oma johtosarjansa.

Opastuksen toteutus
Opastus on toteutettu kahdella led-
rivistöllä, joista toinen on vaaka-
suora ja toinen kaareva. Alempi, 
vaakasuora rivistö kertoo koneen 
sijainnin suhteessa oikeaan ajolin-
jaan. Keskimmäinen led on kel-
tainen ja ilmaisee työkoneen ole-
van oikealla linjalla, sen vasemmalla 
puolella olevat valot ovat punaisia ja 
oikealla vihreitä. Mitä ulompana led 
palaa, sitä enemmän ollaan sivussa 
ajolinjalta.

Ylempi, kaareva rivistö on Out-
backin erikoisuus, joka löytyy kai-
kista valmistajan opastinmalleista. 

Täysin suoraan ajettaessa keskellä 
olevat ledit palavat keltaisina osoit-
taen ”kultaista keskitietä”. Jos ja kun 
ohjaus herpaantuu luotisuorasta, 
syttyy ensimmäisenä kaarevalle ri-
vistölle valo. Valo kertoo ajoneuvon 
suunnan olevan väärä suhteessa oi-
keaan linjaan ja näyttää minne päin 
kuljettajan on ohjattava. Periaattees-
sa tämän toiminnon voisi toteuttaa 
lisäämällä suoran led-rivistön herk-
kyyden huippuunsa, mutta Out-
backin ratkaisu on huomattavasti 
käyttäjäystävällisempi.

Erityisen hyvin ylempi rivistö 
auttaa ohjaamisessa silloin, kun 
vaihdetaan päisteessä linjalta toi-
selle. Jokainen ajo-opastimia joskus 
kokeillut tietää, että uudelle linjalle 
kaartaminen vaatii harjaantumista 
ja täsmälleen oikean linjan löytä-
minen kestää hetken. Yleensä tulee 
ajettua ensin hieman sivuun ja sit-
ten korjattua opastuksen mukaan 

suuntaa. Korjaus kuitenkin menee 
helposti ”yli” eli oikean linjan toi-
selle puolelle. Tässä kohtaa Out-
backin kaareva rivistö osoittaa pä-
tevyytensä. Korjausliikettä tehdessä 
se varoittaa ajoissa oikean linjan lä-
hestymisestä ja neuvoo kääntämään 
toiseen suuntaan, eli suoristamaan 
koneen oikealle linjalle.

Suoria ja mutkaisia  
linjoja
Opastustapoja on kaksi, joita voi-
daan myös yhdistellä. A–B, eli suo-
ria linjoja laskeva opastus toimii 
painamalla halutussa kohdassa ky-
seisen toiminnon painiketta ja ko-
neen kysyessä pistettä A painetaan 
enteriä. Seuraavaksi ajetaan pätkä 
suoraan ja painetaan taas enteriä, 
jolloin opastus toimii ajetun pät-
kän perusteella. Kun päästään toi-
seen päähän tai haluttuun pistee-
seen, painetaan uudestaan enteriä, 

jolloin saadaan asetettua uusi lop-
pupiste, jos ensimmäinen ei ollut-
kaan aivan oikea.

Seuraavaksi kaarretaan uudelle 
ajolinjalle opastuksen turvin ja jat-
ketaan työntekoa. Linjoja voi ajaa 
haluamassaan järjestyksessä. Jos yri-
tetään ajaa jo käsiteltyä linjaa, syttyy 
käsitellyn alueen punainen merkki-
valo näyttöön. LCD-näytöllä näkyy 
oletuksena ajettavan linjan nume-
ro, mutta näyttöön voi halutessaan 
vaihtaa napin painalluksella muu-
takin tietoa, kuten ajonopeuden, 
koordinaatit tai suunnan.

Mutkikkaiden linjojen ajaminen 
tapahtuu painamalla contour gui-
dance -näppäintä, jolloin laite aloit-
taa reitin tallentamisen. Linjan lo-
pussa käännyttäessä ympäri laite 
aloittaa opastamisen edellisen linjan 
vierestä. Contour-modessa kaistoja 
ei voi jättää väliin samaan tapaan 
kuin suorien linjojen kanssa voi teh-

Tarkempaan opastukseen
Agrocom Outback S2

Koneviesti kokeilee

Suunnitellun linjan kohdalla ajettaessa näytössä näkyy keltaisten ledien muodostama kultainen keskitie. Oikeassa ylä-
kulmassa vasemmassa pystyrivissä olevat valot ovat: uuden ajolinjan tallennuksen merkkivalo, käsitellyn alueen varoi-
tusvalo ja erillisen automaattiohjauksen merkkivalo. Oikea pystyrivi puolestaan kertoo signaalitilanteesta: ylin valo palaa 
kun GPS-satelliitteihin ei ole yhteyttä, keskimmäinen kun satelliitteihin on ”fixi” eli signaali on lukittu ja viimeinen valo 
kun korjaussignaali on käytössä. Johdot saa asennettua siististi kulmaliittimien ansioista. Harmaa sarjakaapeli ei kuulu 
vakiovarustukseen.

Mikael Wathén
Juho Vanhakartano

Heinäkuun 25. ja 26. päivänä 
järjesti Kemira Growhow yh-
teistyökumppaneineen joka-

kesäisen tapahtuman Kotkaniemen 
tutkimusasemalla Vihdissä. Kemiran 
ja Hankkija-maatalouden keväinen 
omistus- ja yhteistyöjärjestely näkyi 
ja K-maatalous olikin jäänyt koko-
naan pois tilaisuudesta.

Tapahtuman luonnetta oli muu-
tettu sitten viime vuoden. Koneiden 
työnäytöksiä ei järjestetty lainkaan. 
Tätä puutetta toki osaltaan paikkasi 
tämänvuotisen SM-kyntötapahtu-
man liittäminen ohjelmaan, mikä 
taas vaati tapahtumalta kaksipäi-
väisyyttä.

Osa vieraista tuli paikalle vain 
kyntökilpailujen takia. Toisaalta ai-
empina vuosina yleisökadosta kär-
sinyt kilpailu sai näkyvyyttä viljeli-
jäyleisön joukossa. Yhteistapahtuma 
oli siis kaikkia hyödyttävä ja järjes-
telyt pelasivat hyvin yhteen.

Kasvun anti konemiehille jäi vä-

häiseksi, kun esittelijät keskittyi-
vät kasvilajikkeisiin, lannoitteisiin 
ja kasvinsuojeluun. 

Suomen yrittäjien maatalous tie-
dotti tapahtumassa toimitusjohta-
jan vaihdoksestaan. Yhtiön perus-
tamisesta asti 14 vuotta tehtävässä 
toiminut Jussi Pietilä, 67 väistyy ja 
uutena Y-maatalouden toimitusjoh-
tajana elokuun alusta alkaen toimii 
kauppatieteiden maisteri Tero Pie-
tilä, 36. Hän on ollut yhtiön palve-
luksessa vuodesta 1997 lähtien hal-
linnon, maahantuonnin ja markki-
noinnin tehtävissä. Jussi Pietilä jat-
kaa yhtiön hallituksen jäsenenä ja 
projektitehtävissä.

Y-maatalous myös herätti tiedo-
tustilaisuudessa keskustelua vilja-
kaupan kilpailuttamisesta. Viljelijät 
ovat hyvin omaksuneet tuotantopa-
nosten, kuten siementen, lannoittei-
den ja koneiden hankinnan, mutta 
tuotemarkkinat ovat vanhalla mal-
lillaan. Jussi Pietilä muistutti, että 
viljakaupassa on viljelijöille vielä 
mahdollisuus saada etua kilpailut-
tamalla ostajia.

Molemmat näyttelypäivät olivat 
aurinkoisia. Ajankohta heinäkuun 
lopulla sopii varmasti monen viljeli-
jän aikatauluun eikä maksuttomuus 

ikinä karkota kiinnostuneita. Pysä-
köinti ruokailu ja muut järjestelyt 
toimivat Kasvu 2006 -tapahtumassa 
moitteitta. r

Kasvu 2006

Uutuutena tapahtumassa esiteltiin Väderstad Carrier 350 -lautasmuokkain. 
Muokkaimen 3,5 metrin työleveys on optimaalinen käytettäessä vetokoneessa 
leveitä renkaita.
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VILJANSIIRTOON!

Valmistus Myynti
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U-140 U-200

Ø150

U-140 U-200 Ø150 Kanuunakuljetin

Max teho 0 /40 t/h
o

0 /50 t/h 60 /25 t/h 60 /25 t/h
o o o

Suomen suosituimmat kuljettimet. Yli 20 000 myytyä

kuljetinta, jotka tiettävästi kaikki ovat vielä palveluk-

sessa.

U-tasokuljettimet soveltuvat erinomaisesti viljan

jatkokuljetukseen elevaattorilta siiloihin.

Kanuunakuljetin soveltuu

siirrettävyytensä ansiosta

useamman eri siilon

täyttöön kippaamalla

perävaunusta.

SAMI kuljettimista

on helppo

rakentaa käyttö-

tarkoituksen

mukainen kuljetin.

Moottoriteho

kuljettimen pituuden mukaan.

Muista myös SAMI spiraalikuljettimet.

Perinteiset siirrettävät

tai kiinteästi asennettavat

ruuvikuljettimet soveltuvat

siilojen täyttöön perävaunusta

ja purkaukseen siilosta kuorma-autoon.

Kolme kokoa; 100, 125 ja 150 mm.

UUTUUS!

dä. Laite tallentaa reittiä jatkuvas-
ti, joten opastus toimii aina edelli-
sen ajetun kaistan mukaan, jolloin 
reittiä voi muuttaa työn edetessä il-
man erillisiä toimenpiteitä. Tarvit-
taessa opastus lopetetaan molem-
missa opastusvaihtoehdoissa stop-
näppäimellä.

Halutessa voidaan ajaa pelto suo-
rilla linjoilla ja päisteet kaarevilla, 
laite muistaa kaikki käsitellyt alueet 
ja varoittaa päällekkäin ajosta. Toi-
mintoja voi käyttää myös siten, et-
tä ensin ajetaan suoria linjoja, sitten 
käydään ajamassa kaarevien linjo-
jen avulla jokin hankala osa pellos-
ta ja palataan taas suorien linjojen 
ajoon, sillä laite jatkaa opastusta al-
kuperäisten linjojen suuntaisesti.

Paikannustarkkuus
Outback S2 käyttää differentiaali-
korjaukseen ilmaista Egnos-korja-
usta tai tarvittaessa e-Dif järjestel-
mää. Laite osaa tarkkailla samanai-
kaisesti kahta Egnos-satelliittia ja 

valita niistä paremman automaat-
tisesti, jolloin ikävät katkokset jää-
vät pois. Yhdessä kaksoisseurannan 
ja 10 Hz taajuudella toimivan vas-
taanottimen kanssa S2:lle luvataan 
kymmenen sentin tarkkuus. On 
kuitenkin tilanteita jolloin ensisi-
jaisesti käytettävät Egnos satelliitit 
eivät katveista johtuen näy  ja kor-
jaussignaalia ei saada. Ilman e-Dif 
-järjestelmää opastus loppuu täl-
laisissa tilanteissa, näin kävi myös 
testissämme.

E-Dif on tavallisiin satelliitteihin 
perustuva järjestelmä, jossa tark-
kaillaan signaalien keskinäistä eroa 
ja näin saatavan virheen avulla kor-
jataan lopullista käytettyä paikka-
tietoa. E-Dif -toimintoa käytettä-
essä laite kerää dataa 10 minuutin 
ajan ennen kuin opastus voidaan 
aloittaa. Tänä aikana laite saa riit-
tävän hyvän kuvan vallitsevasta vir-
heestä jotta opastus olisi tarkkaa. E-
Dif toimii hyvin hankalissakin olo-
suhteissa, mutta sen huonona puo-

lena on korjauksen lyhytikäisyys. 
Parhaimmillaan järjestelmä on 

jatkuvassa edestakaisin ajossa, jossa 
kaistojen ajamisen välillä on aikaa 
vain muutamia minuutteja, näin 10 
sentin tarkkuuslupaus pitää myös 
katveisissa olosuhteissa. Ajan ku-
luessa satelliittien signaalien ero 
muuttuu jatkuvasti ja näin virhekin 
kasvaa yhä suuremmaksi. Halutta-
essa lisätarkkuutta pitempikestoi-
sessa työssä, voidaan palata työn 
aloituspisteeseen ja suorittaa uusi 
virheenarviointiprosessi.

Käyttökokemuksia
Laitteen käyttöönotto ja käyttö 
osoittautui yksinkertaiseksi. Tär-
keimmille toiminnoille on omat 
nappinsa, joten valikkoseikkailun 
voi jättää vähemmälle. Oikeastaan 
ainoa päivittäisessä käytössä vali-
kon käyttöä vaativa toimenpide on 
työkoneen leveyden valinta. Valikon 
rakenne on kuitenkin yksinkertai-
nen ja säätö helppoa, joten paikan-

nusteknologiaa tuntemattomankin 
kuljettajan on helppo operoida lait-
teen kanssa. Kuvaavaa on avusta-
van, tällaiseen tekniikkaan pereh-
tymättömän testikuljettajan kom-
mentti käyttöopastuksen jälkeen: 
”tätähän minäkin osaan käyttää”.

Tarkkuusmittauksissa tulos oli 
valmistajan lupaaman kymmenen 
sentin sisällä, joskin suurimmat vir-
heet johtuivat kuljettajasta. Laitetta 
voidaan siis pitää lupauksen mu-
kaisena, mutta luvatun tarkkuuden 
hyödyntäminen alkaa olla jo ihmi-
sen suorituskyvyn rajoilla. Kym-
menen senttiä on kuitenkin niin 
vähän, että sellainen virhe  syntyy 
ohjauksessa helposti. Paljon tar-
kempaa järjestelmää ei pysty enää 
hallitsemaan, sillä peltotöissä pitää 
useimmiten tehdä jotain muutakin 
kuin tuijottaa opastimen näyttöä 
silmä kovana. Ratkaisuna tähän Ag-
rocom tarjoaa opastimien kaverik-
si myös automaattiohjausta, josta 
ohessa lisää.

Agrocom S2 istuu vanhemman Valtra-Valmetin ohjaamoon kuin nenä päähän. 
Näyttö näkyy kuljettajan paikalle hyvin,  muttei kuitenkaan peitä näkyvyyttä.

Koska S2:ssa oli sarjaliitin GPS-datan ulostulolle, sitä myös hyödynnettiin. 
Liittimeen kiinnitettiin kannettava tietokone varustettuna sopivalla ohjelmis-
tolla. Kuvan kartassa on testilohkon reunat ja muutama edestakainen testiajo 
keskellä sekä kaarevan linjan ajo alareunassa. Metsään työntyvällä kaista-
leella puiden varjostus aiheutti korjaussignaalin katoamisen ja siitä johtuva 
epätarkkuus on selvästi nähtävissä. Tällaisissa olosuhteissa ajo-opastuksen 
käyttö on mahdotonta. Laitteen tarkkuus varmistettiin vertaamalla maastossa 
mittanauhalla mitattuja arvoja ohjelmallisesti kerättyyn tietoon. 

Kymmenen sentin tarkkuuteen 
liittyy myös toinen ”ongelma”. An-
tenni sijoitetaan perinteisesti katol-
le, eli noin kolmen metrin korkeu-
delle maanpinnasta. Ei tarvita suur-
takaan epätasaisuutta maan pinnas-
sa siirtämään antennia 10 senttiä 
sivusuunnassa. Kun antenni liikkuu 
sivuttain, vaikuttaa se luonnollisesti 
myös opastimen näyttöön. 

Opastinta testattiin avokesannol-
la, joka ei tasaisuudeltaan vastaa 
kylvettyä peltoa. Sivuttaisliikkeestä 
johtuvan opastusvirheen huomasi 
selvästi, mutta pienen harjoittelun 
jälkeen siihen tottui melko hyvin 
ja ajaminen sujui taas suoraan. Piti 
vain jättää pienimmät korjauseh-
dotukset huomioimatta. Aukeilla 
paikoilla, joissa satelliittikuuluvuus 
on hyvä, voikin olla hyvä idea siir-
tää antenni traktorin konepellin 
päälle eteen, jolloin matka maahan 
on pienempi ja sivuttaisheitot siten 
vähäisempiä. Signaalin voimakkuu-
den ollessa rajallinen on antenni 
kuitenkin käytännössä pakko pitää 
koneen katolla.

Neljän hehtaarin testilohko oli 
melko haastava, sillä 90 % sen reu-
noista kattoi täysikasvuinen puus-
to ja lohkoon sisältyi myös kapea 
metsään työntyvä kaista. Kaista-
leen perällä tavallistenkin satelliit-
tien määrä putosi alle neljän, jol-
loin paikanmääritys oli mahdo-
tonta. Näin haastavia olosuhteita 
ei onneksi ole paljon. Muilla osin 
lohkoa satelliitteja löytyi hyvin, jos-
kin Egnos katosi yhtenä testipäivä-
nä kokonaan näkyvistä. Kyseisenä 
päivänä tuli testattua e-Dif -järjes-
telmä toimivaksi. Suomen olosuh-
teissa katveisilla lohkoilla Egnos ei 
aina näy, joten e-Dif -järjestelmäl-
lä varustetun opastimen hankintaa 
voi suositella. r

Agrocom Outbackia myy Turun ko-
nekeskus Oy (http://www.turunko-
nekeskus.fi/) ja maahantuonnista 
vastaa TAK-sai Ay (http://www.tak-
sai.com/, 044-3005816). Laitteen 
verollinen hinta on 5600 €. 

Kapeat korkean puuston ympäröimät peltokaistaleet ovat ongelmallisia paik-
koja satelliittipaikantimille. Kuva Simo Vanhakartano.
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Juho Vanhakartano

Kuten edellä ilmeni, kaipaa 
kymmenenkin sentin tark-
kuuksisella ajo-opastuksella 

jo toisinaan automatisoitua oh-
jausta. Koneen hoitaessa ohjaa-
misen, jää kuljettajalle enemmän 
aikaa työkoneen seurantaan ja 
ohjaamiseen, näin työtulos para-
nee. Lisäksi ohjaamossa vietetyn 
tuntimäärien kasvaessa suureksi 
kuljettajan työstressi vähenee au-
tomaattiohjauksen avulla. 

Nokosia hytissä ei kuitenkaan 
voi vieläkään ottaa, sillä kone täy-
tyy itse kääntää päisteissä. Suomen 
ensimmäinen eDrive automaatti-
ohjaus on asennettu Ylitaloyhtiöi-
den TG- New Hollandiin. Kone-
viesti kävi seuraamassa maahan-
tuojan järjestämää käyttäjäkoulu-
tusta ja ajamassa laitteistolla omis-
tajan kesantopellolla.

Opastimen (S tai S2) lisäksi au-
tomaattiohjausjärjestelmään kuu-
luu sähköohjattu hydrauliikka-
venttiili ohjaukseen ja sitä ohjaava 
keskusyksikkö ohjaamoon. Aino-
astaan hydraulijärjestelmä ja joh-
dotus ovat laitekohtaiset, joten jos 
järjestelmää on tarkoitus käyttää 
useassa koneessa, täytyy jokainen 
varustaa omalla hydraulijärjestel-
mällään. Keskusyksikkö ja opastin 
voidaan siirtää laitteesta toiseen. 
Esimerkiksi traktorin lisäksi jär-
jestelmää voisi käyttää hyvin myös 
leikkuupuimurissa. Ohjauksen no-

peutta voi myös helposti säätää 
hydrauliikkaventtiilistä säätöruu-
villa henkilökohtaisten mieltymys-
ten mukaiseksi.

Toiminta käytännössä
Automaattiohjausta käytetään hy-
vin samaan tapaan kuin pelkkää 

ajo-opastintakin. Ensin ajetaan ha-
luttu linja, joko suora tai mutkikas 
(tai niiden yhdistelmä), jonka jäl-
keen käännetään seuraavalle ajo-
kaistalle ja painetaan napista au-
tomaattiohjaus päälle. Ajamiseen 
pätevät samat rajoitteet kuin pel-
källä opastimellakin ajoon, eli suo-
ria kaistoja voi jättää väliin, mut-
kikkaita ei.

Uudelle kaistalle ajettaessa ei 
tarvitse osua kuin vähän sinne-
päin, kun automatiikka jo löy-
tää halutun kaistan ja ohjaa sille. 
Näyttöön syttyy valo, kun auto-
matiikan kytkeminen on mahdol-
lista. Päisteitä ajettaessa tai esteitä 
väistettäessä automatiikka kytkey-
tyy pois päältä rattiin koskettaessa, 
takaisin päälle sen saa taas nappia 
painamalla.

Koeajossa järjestelmällä varus-
tettu traktori seurasi mallikkaas-
ti ajettuja linjoja ilman ongelmia. 
Tällaiseenkin järjestelmään tottu-
minen vie kuljettajalta jonkin ver-
ran aikaa, sillä aluksi tuntuu varsin 
kummalliselta, että kone vie ja kul-
jettaja vikisee.  r

Laitteen tarkkaa hintaa on mah-
doton sanoa, sillä jokainen trakto-
ri vaatii omat sovitteensa. Yleensä 
puhutaan kuitenkin tuhansista eu-
roista. Lisätietoja saa TAK-sai Ay:n 
numerosta 044-3005816 tai osoit-
teesta http://www.tak-sai.com

Hydrauliikkaventtiili on asennettu traktorin kylkeen. Mustasta säätöruuvista 
säädetään automaattiohjauksen nopeutta.

Sisälle hyttiin asennettava oh-
jausyksikkö on tarpeen tullen siir-
rettävissä toiseen työkoneeseen. 
Jokainen kone kuitenkin vaatii 
oman hydrauliikkaventtiilin ja 
johdotuksen.

Agrocom  Outback eDrive

Kärsämäentie 47, 20360 Turku
Puh. 0424 90011
 www.konefarmi.fi

10-VUOTTA
SUOMESSA

RUNKO-OHJATUT
KUORMAAJAT ja KUROTTAJAT

Yhteydenotot myös sähköpostilla; konefarmi@konefarmi.fi

Kysy juhlavuoden tarjous myös muista malleista  ja pyydä esite!

UUSI KUORMAAJA
VUOKRALLE !

Uusien koneiden vuokraus-
mahdollisuus 3, 4 tai 5 vuodeksi.

-Ilman käsirahaa-

laaja mallisto; teholuokat 20-156 hv

Schäffer 222 S:n
tarjoushinta
allamainitulla
varustuksella

TARJOUS !

Tarjous voimassa niin kauan kuin
ko. tavaraerää riittää

26 hv:n Kubota-dieselmoottorilla, kuorman tuntevalla ajohydrauliikalla ja sähköisellä
ajosuunnan vaihtimella, seuraavin varustein: • rengastus 7.00-12 AS Farmer
• 100cm /350 litran kauha • kaksi työvaloa (eteen ja taakse) • ajajan turvavyö
• turvakaari • työlaitteen hydrauliikkaventtiili • hydrauliikan pikaliittimet työlaitteille
• kolme 62 kilon lisäpainoa • hinaussilmukka

20.550 sis. alv

Tasauspyörästöllä varustetut
vahvat Schäffer-akselistot
edessä ja takana

Pieni kääntöympyrä mahdol-
listaa työskentelyn ahtaissakin
paikoissa

Järeä, huoltovapaa runkonivel.
Takuu 3000 käyttötuntia.

Uuden koneen mukana

TARJOUSHINTAAN

PIHTITALIKKO

lev.90 cm, takorautapiikein

950 e sis alv 22%.
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Tieajossa kannattaa takakoneet 
laskea alaspäin, sillä painopisteen 
korkeus huojuttaa muuten yhdistel-
mää. Oli rautaperhonen liikenteessä 
tiellä tai pellolla, tulee se näyttävänä 
aina huomatuksi.

 
Kalibrointi helppoa 
Kun kone säädetään oikein, takako-
ne pysyy juuri ja juuri asennossaan. 
Jos hydraulisäätö jää liian löysäksi, 
kone taipuu taaksepäin pelkässä 
niitossa. Jos kone jää jäykäksi, jous-
to heikkenee ja laitetta on raskas ve-
tää, koska se pyrkii maata kohden. 

Deltan boksissa on käytön yk-
sinkertaisuus mallillaan. Boksissa 
on nappulat kalibrointia ja takako-
neen pystyyn nostoa varten. Hydro 
Balance -vaimennuksen säätö on 
helppo tehdä. Koneen oikea puo-
li säädetään kalibrointikorkeuteen. 
Nostolaite säädetään niittokorkeu-
teen. Sen jälkeen lisätään painetta 
niin paljon, että kone alkaa nousta. 
Sitten paine vähennetään niin alas, 
että kone laskee maahan. Sen jäl-
keen laitetaan kellunta päälle. Taka-
koneelle karkea painearvo on 100 ja 
etukoneelle 50 baria.

Sängen pituus määräytyy osit-
tain sivulla säädettävien levyjen 
avulla, osittain työntövarren asen-
nolla. Etukone pudotetaan ketjujen 
varaan uivaan asentoon. Kun nos-
tosylintereistä näkyy reilu kymme-
nen senttiä, on etukoneen perussää-
tö suurin piirtein kohdallaan.

Ajolinjat ja työtapa  
mietittävä ennakolta 
Perhosella ajaminen vaatii tuuma-
uksen ennen kuin ruvetaan töi-
hin. Normaalisti lohko kierretään 
kertaalleen myötäpäivään. Koska 
nostolaitekone sivuttain kulkies-
sa ei leikkaa kunnolla, ajetaan toi-
nen kierros vastapäivään hakemal-

la nurkat erikseen. Näin saadaan 
15 metriä päistettä valmiiksi. Sen 
jälkeen koneella ajetaan edestakai-
sin. Päisteautomatiikasta olisi omat 
etunsa, mutta sitä ei Variossa vielä 
ollut. Vuoden nuoremmassa ko-
neessa se taitaa jo olla. Mutta etu- 
ja  takakoneiden nostelu sujuu aika 
hyvin manuaalisestikin ilman suu-
rempia ongelmia. Hereillä traktorin 
hytissä joutuu joka tapauksessa ole-
maan. Virheet näkyvät kauas, aina-
kin valtateiden vierustoilta.

Etuniittokone nostetaan ensin 
nostolaitteella ylös. Hydrauliikka 
kannattaa letkuttaa siten, että nos-
tolaitetta nostettaessa myös sylin-
terit vetäytyvät sisään. Tällöin ko-
ne nousee riittävän ylös paksunkin 
karhon päälle. 

Koneella ajetaan aina mahdolli-
simman paljon suoraa linjaa. Mut-
kat kannattaa oikaista, koska niit-
tokone ei leikkaa sivuttain. Muu-

tenkin suoraan ajaminen kannat-
taa, jos ajatellaan työvaiheita nii-
ton jälkeen. 

Karhotinpellit on syytä ainakin 
etukoneessa pitää aika kapealla, 
koska ne ovat lähellä etupyöriä. 

Niittäminen on helpompaa, jos 
ajolinjat voidaan oikoa karhotti-
mella. Deltalla on helppo kiertää 
myös pieniä paloja. Niissä kuluu 
kuitenkin yhtä paljon ylimääräis-
tä aikaa kuin millä tahansa muulla 
niittokoneella. Kolmen 280 sentin 
karhon tuottaminen vaatii hiukan 
enemmän kokemusta kuin jousta-
valiikkeisellä hinattavalla. 

Yhdessä kohteessa karhoon tuli 
pieniä kinoksia, jotka tuottivat JF 
900:lle ongelmia. Jossain oli jokin 
säätö pielessä, koska toisessa sa-
manlaisessa kohteessa kerättiin sa-
manlaisella silppurilla, ja homma 
sujui ilman parran pärinää. Koska 
ongelma ilmeni vain yhdessä koh-
teessa, eivätkä muut käyttäjät ole 
asiasta valittaneet, vika ei ilmeisesti 
ole koneelle tyypillinen. 

Syylliseksi epäilemme kitkakyt-
kintä, joka saattoi luistaa. Kytkin 
oli säädetty samalla tavalla kuin 
3,20 metriselle hinattavalle niitto-
murskaimelle. Kun perässä onkin 
leveyttä 5,60 metriä, rehua vankas-
ti, kilowatteja runsaasti ja vauhtikin 
on kova, asiaa kannattaa tarkastella 
ilman suuria tunteita.

Yksi selkeä ongelma oli havaitta-
vissa rutikuivissa olosuhteissa. Etu-
kone nosti äärikuivassa ruokohelpi-
kasvustossa niin sankan pölyn, että 
traktorin jäähdytin tukkeutui puo-
len tunnin välein, vaikka se oli lisä-

suojattu kärpäsverkolla. Alle asen-
nettu pressu auttoi vähän, mutta 
ei poistanut ongelmaa. Tässä tilan-
teessa tehtiin päätös käyttää vain 
takakoneita. Työ sujui myös näin, 
lomittain joka toista väliä ajelemal-
la. Jos yksi yksikkö kolmesta hajoaa, 
niitto ei lopu siihen. Työsaavutus 
kärsi kolmanneksen, mutta niin se 
kärsi jatkuvasta paineilmakäsitte-
lystäkin. 

Tehokas ajaminen tarkoittaa sitä, 
että leikkuulinjat eivät mene pääl-
lekkäin, mutta myöskään tupsuja 
ei sallita. Koneen mittasuhteet eivät 
vielä 7,5 metrissä tuota ongelmia, 
mutta kuskin niskan pitää olla jous-
tava kuin helmipöllöllä. Tai ainakin 
peilien on hyvä olla ehjät ja oikein 
säädetyt. Ahkera pään kääntely hel-
pottaa yhdistelmän hallintaa.   

Suurella koneella saavutetaan 

Hannu Koivisto

Käytössämme oli keväällä El-
hon rautaperhonen ruoko-
helven niitossa. Myös ensim-

mäistä rehusatoa niitettiin Deltalla. 
Kokemuksia koneesta kertyi useam-
man sadan hehtaarin verran. Elho 
vastasi odotuksia. Se kesti hyvin ja 
osoittautui helpoksi käsitellä. Ly-
hyesti sanottuna kotimainen kone 
on valmis kovaankin urakointiin. 
Viennin lisääntyessä tälle koneelle 
voi veikata menestystä myös ulko-
mailla.

Teho vaatii voimaa
Ensimmäinen mielikuva koneesta 
oli, että onpa simppeli vehje. Taka-
koneet istutetaan perään nostolait-
teeseen. Nivel kiinni. Etukone on jo 
vähän tarkempi asennettava, koska 
etupään vetovarret eivät liiku si-
vuttain. Myöhemmin kokemuksen 
karttuessa kone riisuttiin ja asen-
nettiin tarpeen tullen varsin nope-
asti muutamassa hetkessä kiinni ja 
irti. Vetokoneena oli vuodelta 2000 

Fendt 716 Vario, jonka ulosotto-
tehoksi mitattiin 168 hevosta. Pari 
oli sopusuhtainen. Jotta päästäisiin 
edes lähelle teoreettista 10 hehtaarin 
tuntisaavutusta, on koneessa olta-
va tehoa ainakin tuon verran. Ajo-
nopeus optimoitiin vakionopeus-
säätimellä 13 kilometriin tunnissa. 
Hiukan lujempaakin koneella kärsi 

ajaa, mutta vauhdin kasvaessa liikaa 
murskaus takkuaa ensimmäisenä, ja 
kuskin reagointikyvylläkin on ra-
jansa. "Niittotehoa on kokeiltu yli 
30 kilometrin tuntinopeudellakin 
pelkällä etukoneella. Silloin hehtaa-
rin katkaisemiseen meni pari mi-
nuuttia vaille kaksi tuntia.", sanoo 
yksi Deltan kehittäjistä, lappajärve-

läinen Jari Myllymäki. 
Vauhti ratkaisee, mutta lohkoko 

on tärkein asia työsaavutusta mi-
tattaessa. Millä tahansa tehokoneella 
päästään kunnon työsaavutukseen 
vasta silloin, kun konetta ei tarvit-
se koko ajan peruutella ja nostella 
päisteessä. Deltalla ajaminen sujuu 
myös pienillä lohkoilla moitteet-
tomasti. 

Deltaa seurasi parilla työmaalla 
Claasin 780 karhotin ja kaksi Pöt-
tinger 6600 Jumbo noukinvaunua. 
Koneketjun pullonkaula oli poik-
keuksetta aina karhotin tai noukin-
vaunu, Deltalla ei jäänyt jalkoihin.  

Paalun kiertäminen onnistuu 
tyylikkäästi, kun nostaa lohkon vain 
ylös ennen paalua ja paalun jäl-
keen laskee sen alas. Boksista löytyy 
nappi jota painetaan, kun halutaan 
toista lohkoa hydrauliikalla nos-
taa ja laskea. Kone voidaan nostaa 
stopparia vasten huoletta. Stopparia 
kannattaa seurata, ettei tule tarpee-
tonta ristikkoremonttia. Kun kone 
niputetaan kuljetusasentoon, stop-
pari nykäistään narulla ylös.

Elho NM 750 Delta käytännön töissä

Tehoa ja kestävyyttä 
yksinkertaisessa paketissa

Murskainsormet säädetään vivulla. Ruokohelven niitto tehtiin ilman muren-
tavaa murskausta.

Erikokoiset kivet eivät vaurioitta-
neet konetta. Muutaman kerran 
palkin yli purjehtineet möhkäleet 
saivat lähinnä manaamaan: "jotta 
jos olis tuo hajottanut..."

Ruokohelven niitossa on tarkka lopputulos tärkeää. Myötälako tuotti hankaluuksia. Jos terän olisi pudottanut vielä alem-
mas, olisi lako noussut paremmin ylös, mutta vaurioriski kasvaa jos niitetään aivan maanpintaa myöten.
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Hannu Niskanen

Sanotaan, että tuotteet alka-
vat muistuttaa yhä enemmän 
toisiaan. Ratkaisevaan ase-

maan tulee tuotemerkin eli brändin 
arvostus. Brändin on erotuttava 
toisista brändeistä, muuten se jää 
vähemmälle huomiolle ja edessä on 
brändin kuolema tai sulautuminen 
toiseen.

 Brändi (tai brandi) on arkinen 
väännös englanninkielisestä sanasta 
"brand". Sanakirjasta sille löytyvät 

selityksinä mm. sanat merkki, laa-
tumerkki, tuotemerkki, merkkituo-
te. Konkreettisesti brand tarkoittaa 
poltinmerkkiä, jolla Villissä Län-
nessä merkittiin kunkin omistajan 
karja. Ilmeisesti tästä merkistä sana 
on sitten hiipinyt merkkituotteisiin. 
Puhutaan myös tuotemerkeistä. 

Brändin voima  
teollisuudessa
T-paitoja ostetaan Kiinasta tai Inti-
asta muutamalla kymmenellä sen-
tillä, mutta painamalla siihen ar-

vostettu logo paidan arvo sataker-
taistuu. Sanotaankin, teollisuuden 
siirtyessä Aasiaan läntisien mai-
den bisnekseksi jää vain rahasta-
minen brändeillä. Tunnettujen ja 
luottamusta herättävien brändien 
kautta voidaan kaukomaiden tuot-
teet markkinoida läntisillä mark-
kinoilla.

 Maatalouskoneissa yhtälö ei ole 
näin yksinkertainen, mutta trendi 
on selvä. Kaikki läntiset valmista-
jat hakevat edullisempia hankinta-
lähteitä. Hyvälle merkille halutaan 

löytää parempi tuotto hankkimalla 
hyväksyttäviä komponentteja hal-
vemmalla. Uusia lähteitä haettiin 
ensin Etelä-Amerikasta, Espanjasta 
Portugalista, sitten kommunismista 
vapautuneesta Itä-Euroopasta. Nyt 
tähytään Intiaan ja Kiinaan.

Tuotemerkin eri tasoja voidaan 
kuvata viidellä portaalla:
1. Alussa on vain tuote
2. Jos tuotteelle annetaan nimi ja se 

rekisteröidään, kyseessä on tuo-
temerkki

Tuotemerkki on tärkeä, osa 1

Brändi syntyy korvien välissä

mittakaavaetua: jos 7,50 m leveäl-
lä niittomurskaimella ajetaan 20 
senttiä päällekkäin, ei prosentu-
aalinen työtehon vähennys tunnu 
missään, mutta jos 2,40 leveällä 
koneella ajetaan 20 senttiä päällek-
käin, saa työpäivää jatkaa paljon 
pidempään saman niittotuloksen 
saavuttamiseksi.

Vähäisiä kolhuja äärim-
mäisissä olosuhteissa
Elhon patentoima Hydro Balan-
ce kevennysjärjestelmä joutui to-
sitestiin 260 hehtaarin ruokohel-
ven niitossa. Aikaisempien vuosien 
kokemukset yllättävistä kivistä ja 
kannoista kasvuston seassa saivat 
niittäjän suhtautumaan työhönsä 
keskittyneesti. Viime vuonna ruo-
kohelven niittäjä joutui kaksi kertaa 
uusimaan palkin. Kone oli erimerk-
kinen, mutta tuurillakin on aina 
näissä tilanteissa osansa pelissä.

Se, että kone on kevyt, on tärkeä 
ominaisuus suopelloilla, missä yllä-
tyksiltä ei koskaan välty. Paalainyh-
distelmä putosi pari kertaa kaina-
loita myöden silmäkkeeseen, mutta 
perhonen pysyi nimensä mukaisesti 
pinnalla. Kun kone on kevyt, rasit-
taa se traktoriakin sopuisasti. 

Kun olosuhteet olivat tarpeek-
si märät, varustimme niittotrakto-
rin paripyörillä, mikä toimi yllättä-
vän hyvin. Tallaustappioita ei tullut, 
vaikka takana oli 38–650 ja edessä 
28–540 paripyörävarustus. 

Se, mikä ennalta tuntui Elhossa 
hyvältä, toteutui myös käytännös-
sä. Kone seuraa hyvin maan pintaa 
ja väistelee esteitä ilman jännitteitä. 
Hydro Balance vaikuttaa oikein sää-
dettynä myös rinteessä. Kone pyrkii 
pitämään itsensä balanssissa myös 
viettävillä pinnoilla siten, että ala-

rinteen kone kevenee ja ylärinteen 
kone painottuu jolloin leikkaus-
jäljestä tulee tasainen. Kun pyörä 
painui, oli nostolaitteella korjatta-
va korkeutta. Periaatteessa Hydro 
Balance -vaimennus on säädettävä 
käytetyllä niittokorkeudella, jotta 
se toimisi oikein. Jos niittokorke-
utta muutetaan, olisi tarkoituksen-
mukaista säätää vaimennus samal-
la. Kun vaimennus on säädetty pa-
ri kertaa, siirtyy tieto jo selkäyti-
meen.  

Teriä kului ruokohelpin niitossa 
50, yksi terä viittä hehtaaria koh-
ti. Nurmen niitossa teriä ei uusittu 
kuin muutama, vaikka työlistalla oli 
yksi viime kesänä hätäisesti perustet-
tu raiviokin. Terillä oli ajettu jo en-
nen testiä pitkät pätkät, joten vauri-
oita oli terästössä jo ennakolta.

Yksi lautasrunko sai niin kovan 
kolhun poskeensa, että se joudut-
tiin vaihtamaan. Kyseinen runko 
sattui olemaan päässä, mikä lisäsi 
vaihtotyön työläyttä. Muut rungot 
olisivat olleet nopeita vaihdettavia. 
Olin varannut mukaan varaosan, 
vaikka minulle kerrottiin että yh-
tään sellaista ei ollut vielä mennyt. 
Kun olosuhteet ovat tarpeeksi kaa-
meat, kaikki on mahdollista. 

Kun kone osui kiveen tuon tuos-
ta, kuului pärähdys ja keinahdus, 
mutta matka jatkui keskeytyksettä.  

Kun kivi osui pari kertaa oikein 
sopivasti lautaseen, ei paraskaan 
vaimennus enää riittänyt. Kun terä 
taittui sopivasti alaspäin, hakkasi 
se palkin runkoon jäljen. Kun niit-
tokone huollettiin tehtaalla ruoko-
helpi-urakan jälkeen, palkin pääl-
linen vaihdettiin. Nurmen niiton 
jälkeen ei silmämääräistä vauriota 
ollut erotettavissa. 

Yhteenveto
Elho suoriutui kiitettävästi työs-
tään. Kone sai testissä kiitettävän 
määrän luotettavuuspisteitä. Mo-
nesti kotimaiset valmistajat joutu-
vat kamppailemaan ulkomaisten 
kilpailijoidensa näennäistäkin pa-
remmuutta vastaan. Elhon ei tar-
vitse hävetä osaamistaan. Kotimai-
sia on usein moitittu kopioinnista, 
mutta Elhon patentit takaavat sen 
autenttisuuden.

Elho on monella tapaa eri vesillä 
pesty kuin kilpailijansa. Se on ke-
vytrakenteinen. Elho on oivaltanut 
käyttää nykyaikaisten traktoreiden 
omaa ohjausta ja mahdollista päis-
teautomatiikkaa. Laite on koottu jo 
valmiista komponenteista. Koneen 
suosio on varmasti kasvava sellai-
sissa maissa, joissa on hyvällä isku-

suojauksella merkitystä. Kone on 
hankintahinnaltaan edullinen. Se 
on tehontarpeeltaan siedettävä. Hy-
vä niittokone kaiken kaikkiaan.

Suomessa kaupantekoa jarrut-
taa etunostolaitteiden ja etuvoima-
noton puuttumien. Meillä on isoilla 
hinattavilla toistaiseksi paremmat 
markkinat. 

Etuvoimanotto yleistyy aika hi-
taasti. Etupään käyttö on meillä 
vielä aika uutta. Ja maksaahan sen 
hankinta paljon rahaa.  Jos etunos-
tolaitetta ja -voimanottoa ei käyte-
tä mihinkään muuhun, tulee niit-
tolaitteen hankinta ja käyttäminen 
melko hintavaksi. Toisaalta etupääl-
le löytyy yleensä muutakin käyttöä, 
ja perhosen ominaisuuksissa yhdis-
tyy nostolaitekoneen ketteryys ja 
hinattavan teho. r

Tekniset tiedot 
Työleveys   7,5 m
Kuljetusleveys   2,8 m
Paino    1820 kg
Tehontarve noin   130–170 hv
Niittolautasten lukumäärä  14 kpl
Niittolautasten kierrosluku  3100 rpm
Voimanottoakselin nopeus  1000 rpm
Murskainroottorin leveys  2 x 2175 mm
Murskainroottorien kierrosluku 650/830 rpm
Murskausyksikön tyyppi  Terässormet
Hinta    43 300 e sis. alv.

Jos koneen jäännösarvo putoaa viidessä vuodessa puoleen ja koneella 
jaetaan 500 hehtaaria vuodessa, näyttää Tts-konelaskelma reilusti alle 
30 euron verollista tuntikustannusta.

Perhonen tiellä näkyy kauas.

Elhon niittojälki karhoineen on hyvä.
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3. Kun tuotemerkkiä mainostetaan 
ja luodaan sen ympärille mie-
likuvia, puhutaan merkkituot-
teesta, esim. Lewis-farkut

4. Brändi on kyseessä silloin, kun 
koko yritys on luomassa sisältöä 
ja tunnettuutta tuotteelleen ja 
palvelulleen

5. Megabrändiksi tullaan silloin, 
kun merkkituote muuttuu 
yleissanaksi kuten katerpillari 
(Caterpillar), skiido (Ski-Doo) 
ja hiioppi (Hiab)

Suurin osa maatalouskonebrändeis-
tä sijoittuu portaille 2–4. 

Brändi syntyy korvien 
välissä
Kun mainitaan jonkun tunnetun 
tuotteen nimi, meille syntyy he-
ti mielikuva. Volvo-nimestä nou-
see mielikuvaksi turvallisuus, Reu-
ters-nimestä luotettava uutispalve-
lu. Brandi syntyy korvien välissä. 
Se on mielikuva. Brändin tunnis-
taa siitä, että se herättää tuntemuk-
sia, myönteisiä tai kielteisiä, mutta 
jokin liikahtaa mielessä. Jotta mie-
lenliikahdus tapahtuu, brändin on 
oltava tunnettu.

 Meillä kullakin syntyy oman-
laisemme mielikuva jokaisesta eri 
brändistä, joiden kanssa joudumme 
tavalla tai toisella tekemisiin. Mie-
likuvat syntyvät kyseisen tuotteen 
ominaisuuksista, hyödyistä ja pal-
velusta, jotka liitämme tietoisesti 
tai alitajuisesti tuotteeseen. Myös 
aikaisemmat kokemukset tai tutta-
vien kertomukset vaikuttavat. Näin 
pääkopassa syttyy myönteinen, jopa 
ostopäätökseen johtava lamppu. Jos 
mielleyhtymät ovat kielteisiä, niis-
tä saadaan hyvä syy tuotteen tor-
jumiselle.

Ihmismieleen kuuluu, että mieli-
kuvat ohjaavat toimintaamme vah-
vemmin kuin sanat ja rationaalinen 
ajattelu. Mitä tapahtui, kun olit vii-
meksi autokuumeessa? Alitajuinen 
valinta ohjasi päätöksiäsi. Ratio-
naalisen mielesi mieliksi kävit pyy-
tämässä tarjouksia muiltakin auto-
liikkeiltä. Kun olit tehnyt kaupat, 
syvennyit uuden auton esitteeseen 
kerätäksesi siitä rationaalisia syitä, 
miksi päädyit valintaasi perustel-
laksesi sitä naapureille ja ystäville. 

Merkkiuskollisuus on tunnepoh-
jaista sitoutumista johonkin brän-
diin.

Jatkuvaa ponnistelua 
Brändin rakentaminen on kärsiväl-
lisyyttä vaativaa työtä. Hyvä brän-
di ei synny mainostamalla, arvos-

tus on ansaittava. Toisaalta hyvä 
brändi kestää kolhujakin. Kouluesi-
merkkinä käytetään Mercedes-Ben-
zin A-sarjan stabiliteettivaikeuksia, 
kun auto tuotiin markkinoille. Pa-
ha kello kuului kauas, mutta yhtiö 
teki korjaavat toimenpiteet ripeästi. 
Toisaalta automalli tuli samalla var-
masti tunnetuksi kaikille.

Brändin saaminen selkeästi esille 
kaaosmaisessa informaatiotulvas-
sa on vaikea tehtävä. Siksi brändiä 
täytyy erilaistaa, jotta se erottuisi 
muista. Erilaistaminen lähtee liik-
keelle yrityksen perimästä eli histo-
riasta. Usein historiaa henkilöidään, 
hyvänä esimerkkinä Henry Ford. 
Brändin taustan on oltava uskotta-
va. Brändi viestii myös sen takana 

olevan yhtiön arvoja.
Brändillä on mielleyhtymiä elä-

vään elämään. Voidaan kysyä, mistä 
se on kotoisin? Brändillä on yleensä 
maantieteellinen kotimaansa. Same 
on yhtä varmasti italialainen kuin 
John Deere amerikkalainen. Jos-
kus kysytään, mitä eläintä brändi 
saattaisi muistuttaa tai mitä henki-
lömäisiä ominaisuuksia brändillä 
on. Esimerkiksi Sisu-kuorma-au-
tolla on suomalaisen sisukkuuden 
tunnelatausta.

Brändilla on oma asemansa mui-
hin saman alan brändeihin nähden. 
Jos asemaa halutaan muuttaa, se 

vaatii paljon työtä tai on mahdo-
tonta. Esimerkkinä voi ottaa To-
yotan, joka halusi tehdä edustus-
luokan auton. Kukaan ei kuiten-
kaan osta Toyotaa Mersuksi. Siksi 
yhtiön piti kehittää erillinen brändi 
Lexus, jossa auton teknisten omi-
naisuuksien lisäksi luotiin aivan 
uusi palvelukonsepti.

 Jokaisen hyvän brändin taka-
na on kertomuksia tai jonkinlaisia 
saagoja. AB Volvo perustettiin, kun 
SKF-kuulalaakeritehdas halusi lisää 
menekkiä tuotteilleen, Volkswagen 
syntyi Hitlerin tarpeesta saada sak-
salaiset pyörien päälle. Valmet-trak-
tori syntyi, kun Rautpohjan tehtaan 
valimomestari Olavi Sipilä sattui 
olemaan myös maanviljelijä.

Valmistajan allekirjoitus tai va-
kuutus tuotteen laadusta on edel-
tänyt nykyistä brändin arvostusta. 
Hyvä tarina tästä on seppä John 
Deeren suuhun pantu vakuutus, 
ettei pane nimeään huonoon tuot-
teeseen. 

Valmistajan tunnettuus on ollut 
tärkeä vakuus. Henry Ford mul-
listi autoteollisuuden T-mallillaan. 
Amerikassa tavaramerkit olivat 
tärkeitä ja virallinen rekisteröinti 
suojasi tietylle alalle rekisteröityjä 
merkkejä. Joku näppärä firma oli 
rekisteröinyt yleisen Ford (=kahlaa-
mo) -sukunimen traktorille.

Kun Ford kehitti sarjavalmistei-
sen traktorinsa lähinnä Ison Bri-
tannian tilauksesta, nimeksi ei voi-
tu antaa Fordia, vaan kiertoilmaisu 
Ford & Son eli Fordson. Tämä ni-
mi eli vuodesta 1917 vuoteen 1964 
ja muuttui Fordiksi. Tosin Yhdys-
valloissa "vale-Ford" oli saatu pois 
markkinoilta, mutta vastaavasti 
Fordson oli maailman kovin trak-
toribrändi noin 40 vuoden ajan.

Brändilupaukset  
eli iskulauseet
Tuotenimi vahvistetaan usein alle-
kirjoituksella eli iskulauseella, jo-
ta kutsutaan mainospiireissä myös 
englanninkielisellä nimellä slogan. 
Hyvä esimerkki on Volvo-henkilö-
autojen iskulause, For Life, elämää 
varten. Siinä tulee mieleen huvi 
ja hyöty ja taustalla turvallisuus. 
Olennaista on, ettei iskulausetta 
keksitä jokaisille orhille. Toisto ja 
tutun sanoman kertaaminen on 
mainostamisen perusasioita. 

Myös maatalouskoneissa ja trak-
toreissa harrastetaan iskulauseita. 
Osa on käännetty suomeksi ku-
ten Deeren iskulause. Toinen kei-
no on käyttää niin yleisiä sanoja, 
ettei käännöstä tarvita, esimerkki-
nä olkoon Valtran iskulause Power 
Partner. Seuraavassa yleisimpiä alan 
iskulauseita valmistajittain, suluissa 
vapaamuotoinen käännös:

Deere & Co
John Deere:   
Reliability is our Strength
(Luotettavuus on voimamme)

CNH
New Holland: 
Your succes - our specialty 
(Menestyksesi on meidän 
erikoisalaamme)
Case IH: 
Power by tradition 
(Perinteistä tehoa)
Steyr: 
Stärker durch Innovation 
(Vahvempi uudistusten kautta)

AGCO
MF: 
Pedigree, Power & Performance 
(Syntyperää, tehoa ja suorituskykyä)
Valtra: 
Power Partner
Fendt: 
Quality has a name 
(Laadulla on nimi)
Challenger:  
Challenging convention
(Haastaa tavanomaiset ratkaisut)

Claas KGaA
Claas: 
Ihr Erntespezialist 
(Sadonkorjuun spesialisti) 

SDF-ryhmä
Same: 
Traditionally innovative 
(Perinteisesti innovatiivinen)
Deutz-Fahr: 
Vernunft führt weiter 
(Järki vie eteenpäin)

JCB
JCB Landpower: 
High performance by design 
(Korkea suorituskyky 
suunnittelun kautta)

Maatalouskonemerkkien 
arvostus
Saksassa on mitattu vuosikausia 
maatalouskonemerkkien arvostus-
ta. Mittauksia on tehnyt DLG, tun-
nettu maatalousalan järjestö. Tut-
kimukset on ulotettu Saksan naa-
purimaihin. Jotta ei syyllistyttäisi 
tekstimainontaan, otetaan tarkas-
teltaviksi parin vuoden takaisia tu-
loksia. Kysely oli tehty noin tuhan-

nelle tilaansa voimakkaasti kehit-
tävälle viljelijälle tai tilanhoitajalle 
kussakin naapurimaassa. 

Länsi-Euroopan liigan johtopai-
kalla vuonna 2004 oli John Dee-
re, kakkosena Claas, kolmosena 
New Holland, neljäntenä Fendt 
ja viidentenä Case IH. Yllättävää 
oli, että kuudennelta tilalta löytyi 
työkoneiden valmistaja Amazone. 
Maakohtaiset erot ovat merkittä-

viä. Englannissa kolmen kärki oli 
John Deere, MF ja Claas, Rans-
kassa John Deere, New Holland 
ja Fendt, Saksassa Fendt, Claas ja 
John Deere.

Suurimmilla maatalouskoneval-
mistajilla on kahdenlaista brändi-
politiikkaa. Firma keskittyy yhteen 
tuotenimeen tai käyttää useampia, 
mutta kuittaa mm. ilmoituksis-
sa tai esitteissä, että tämä merk-

ki kuuluu kyseiseen konserniin. 
Yhdellä tuotemerkillä ajavat John 
Deere ja Claas. Deeren osalta se-
litys on selvä. Se ei ole kasvanut 
maatalouskoneissa yritysostoin. 
Claas puolestaan muutti yritysos-
ton jälkeen Renault-traktorit hyvin 
nopeasti Claas-nimelle. Kun Deere 
osti Timberjackin tullakseen osal-
liseksi metsäkonemarkkinoista, ni-
mi ja väritys vaihtui varsin pian.

 CNH, AGCO ja SDF ovat kas-
vaneet yritysostojen myötä. Siksipä 
niillä on useampia tuotemerkkejä. 
CNH keskittyy maatalouskoneissa 
New Hollandiin ja Caseen, Steyr 
jää paikallismerkiksi saksaa puhu-
ville seuduille. 

AGCON maailmanlaajuisia pää-
merkkejä ovat suuruusjärjestyk-
sessä MF, Valtra, Fendt ja Challen-
ger. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä 
on kyllä enemmän brändejä kuten 
Hesston, Gleaner ja Sunflower. 

Same Deutz-Fahrilla on niin 
ikään neljä merkkiä, Same, Deutz-
Fahr, Lamborghini ja Hürlimann, 
mutta viimeksi mainittu on aktii-
visesti myynnissä vain Sveitsissä, 
sehän on brändin kotipaikka. r

Esimerkki iskulauseen käytöstä brändin yhteydessä. Valtran Power Partner 
yhdistää traktorin voiman poweriin ja asiakaslähtöisen toimintatavan part-
neriin.

 Brändin arvostus koostuu monesta tekijästä. Tunnustamme yleensä vain 
konkreettisia asioita brändista. Tutustumme rationaalisiin mitattaviin etuihin, 
jolloin tuloksena on parempi taloudellisen tulos tai työn laatu. Haluttu brändi 
on eri tavoin esillä, mainonnassa, lehtiartikkeleissa, näyttelyissä ja keskuste-
luissa. Uskon asioita ei yleensä toisille paljasteta, mutta tietty brändi tuottaa 
tietyille ihmisille emotionaalisia etuja, ihminen arvostaa sisimmässään toista 
brändiä enemmän kuin toista ja torjuu brändin, joka ei miellytä. Uskon asioiden 
puolella merkittävää osaa näyttelevät mielleyhtymät. Esimerkiksi mainittaessa 
Volvo-nimi mieleen tulee melko varmasti turvallisuus. Brändin edut muodostu-
vat rationaalisista ja emotionaalisista eduista, brändin identiteetti puolestaan 
esilläolosta (mainonnasta jne.) ja mielleyhtymistä.

Power Partner
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Juho Vanhakartano
Jyrki Karkinen

Edellisessä Koneviestissä jul-
kaistu kuvasarja eri ajokor-
teilla sallituista yhdistelmistä 

oli ajokorttiluokan C1E osalta vir-
heellinen. Toisin kuin luokassa BE,  
C1E-yhdistelmässä suurin sallittu 
perävaunun tekninen massa saa olla 
korkeintaan vetoauton omamassan 
suuruinen.  

Käytännössä tämä johtaa tilan-
teeseen, jossa pienemmällä paket-
tiautolla, jota saa kuljettaa BE-luo-
kan ajokortilla, saa vetää suurempaa 
kärryä kuin C1-luokan kokonaispai-
noltaan raskaammalla kevyellä kuor-
ma-autolla.  

Ohessa korjattu taulukko, mui-

denkin ajoneuvoluokkien kohdalle 
on tehty tarkennuksia.  Laatikoissa 
mainitut tapaukset ovat vain esi-
merkkejä, ja on syytä korostaa, että  
sallittun vetomassan rajoittavin te-
kijä voi olla tapauksesta riippuen  
-  kuljettajan ajokorttiluokka
-  yhdistelmän kokonaismassa
-  vetoauton omamassa
-  vetoauton tekninen kokonaismassa  
-  vetoauton kytkentämassa
- perävaunun jarrujen tyyppi. 
Kärryä käytettäessä pitää asia 
tarkistaa kaikkien edellä mainittujen 
seikkojen osalta. Ajokorttiluokista 
ja suurimmista sallituista ajoneu-
voyhdistelmistä löytyy lisätietoa   
AKE:n sivuilta (www.ake.fi) , ve-
toauton ja kärryn massatiedot 
löytyvät rekisteriotteesta. r

Esimerkkitapauksia eri ajokor-
teilla sallituista yhdistelmistä

   Kokonaismassa   1500 kg   +     750 kg
     (jarruton kärry) 

Ajokorttiluokka B

Kokonaismassa  3500 kg   +       750 kg
      

Omamassa 1750 kg     +     1750 kg
      

Ajokorttiluokka BE

Kokonaismassa  3500 kg     +    3500 kg  
    

Ajokorttiluokka C1

Ajokorttiluokka C1E

Ajokorttiluokka C

Kokonaismassa  7500 kg     +       750 kg  
    

   Omamassa 3500 kg + Kantavuus    +      3500 kg  

   Kokonaismassa  38 000 kg  +  750 kg 

C1E on ongelmalli- 
nen ajokorttiluokka 
kärryn vetäjälle

Oikaisu Kv 10/06 juttuun 
"Riittääkö kortti?"

Kaikki sellaiset yhdistelmät, joissa perävaunun tekninen 
kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan

Vetoauton tekninen kokonaismassa korkeintaan 7500 kg ja 
yhdistelmän tekninen kokonaismassa enintään 12 000 kg

(perävaunussa inertiajarrut)


