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Juhani Rahkonen

Sängen pituus ja oljen sekä 
ruumenten levittyminen ovat 
avaintekijöitä suorakylvön 

onnistumisen kannalta. Puimurin 
peräpäähän tulee kiinnittää entistä 
enemmän huomiota, ja puintimie-
hen on hyvä tietää, millä koneella 
pelto tullaan seuraavan kerran kyl-
vämään.

Viljasadosta saatavasta alhaisesta 
hinnasta huolimatta sadon määrällä 
ja laadulla on edelleen merkityksen-
sä viimeiselle tulosriville asti. Kus-
tannuksien höyläämistä pitää to-
ki jatkaa edelleen, paksuinta siivua 
saadaan konekustannuksia karsi-
malla. Suorakylvöön oikealla tavalla 
siirtyminen vahvistaa yleensä tulos-
ta, viljelijän itsetuntoa sekä keventää 
työtaakka ja sen tuomia paineita.

Suorakylvö ei suinkaan ole, ei-
kä saa olla, pelkkä läpihuutojut-
tu. Siihen pitää paneutua, on kyse 
sitten omatoimisesta kylvöstä tai 
urakointina teettämisestä. Viljala-
jista riippumatta jokainen törmää 
oljen käsittelyyn liittyviin ongel-
miin viimeistään siirryttyään suo-
rakylvöön.

Tarkastelen tässä eri näkökulmis-
ta olkimassan vaikutusta suorakyl-
vön onnistumiseen ja itse pääasiaan 
eli orastumiseen, tekijöihin, joihin 
viljelijä voi valinnoillaan vaikuttaa.

Tavoitteena tasainen 
orastuminen
Tasaisen orastumisen tulee aina ol-
la kylvön päällimmäisenä tavoittee-
na. Sillä luodaan kunnollisen sadon 
edellytykset. Edellisen sadon kasvi-
jätteet voivat edistää tai estää uuden 
kasvun hyvän alun.

Suorakylvössä tällä oljen ja ruu-
menen olomuodolla on todella 
merkityksensä. Olkipatja estää kyl-
vövantaan tunkeutumisen maahan, 
jolloin siemen jää ilmahoitoon ol-
jen sekaan. Hieno silppu ja ruu-
menmassa hidastavat maan pinnan 
lämpenemistä ja roudan sulamista. 
Toisaalta sama massa on talvella hil-
linnyt maan jäätymistä.

Varsinkin rypsin ja ohran ruu-
menpatja voi haitata kylvöä ja hei-
kentää orastumista. Tasainen kate 
pellon pinnalla taas estää kuivina 
kesinä turhaa haihtumista ja kylvön 
jälkeisen sadekuuron sattuessa suo-
jaa pellon pintaa liettymiseltä.

Puimureiden leikkuuleveyden 
kasvaessa puintijätteiden peltoon 
levittämisen vaikeuksiin törmätään 
yhä useammin. Tämä ei ole ainoas-
taan suorakylvön ongelma. Oljen ja 
ruumenen levittyminen tasaisesti 
koko leikkuuleveydelle on tavoite-
tila, se ei kuitenkaan läheskään aina 
toteudu monestakin syystä.

Mitä leveämpi pöytä puimurissa 
on suhteessa puintikoneiston levey-
teen, sitä paksumpi matto ruumen-
ta ja olkea jää haittaamaan kylvöä 
ja orastumista. Pöydän leveyden li-
sääminen ei siis ole ongelmatonta. 
Vaihtoehtona tehokkaalle puinti-
koneistolle voi tarjota leveän pöy-
dän sijasta suurempaa etenemis-
nopeutta, jolloin terän huippukun-
non merkitys kasvaa entisestään. 
Vajaakuntoinen terä ja lakovilja elo-
peräisellä maalla syövät kyllä paatu-
neempaakin puintimiestä.

Miten edesauttaa puintitilantees-
sa suorakylvölle ja orastumiselle 
ihanteellisten olosuhteiden muo-
dostumista? Yksiselitteistä vastaus-
ta ei ole. Suorakylvökoneen merk-
ki, rakenne ja varustelu vaikuttavat 
siihen, mihin puintimiehen tulisi 

pyrkiä.
Todellisessa suorakylvössä pää-

sääntönä voi pitää puintia mah-
dollisimman pitkään sänkeen, ja 
ruumenten levittymistä koko työ-
leveydelle. Irrallinen olki- ja ruu-
menpatja kylvöpellon pinnassa on 
suurin este tasaiselle orastumiselle, 
vaikka kylvökone selviäisikin osuu-
destaan.

Pui pitkään sänkeen
Suomessa on totuttu varmuuden 
ja näyttävyyden vuoksi sekä kyntö-
miehen työn helpotukseksi puimaan 
turhan lyhyeen sänkeen. Puinti roh-
keasti niin pitkään sänkeen kuin se 
on tähkien noukkimisen kannalta 
mahdollista, on mielekästä jo pel-
kästään puinnin nopeutumisen ja 
energiansäästön vuoksi. Miksi kier-
rättää olkimassaa turhaan puimu-
rin kautta? Myös kuivaus nopeutuu, 
kun tyvikostean kasvuston puinnilla 
ei hierretä kosteutta jyvämassaan.

Pitkä sänki kerää ensilumen hy-
vin ja lumipeitteestä tulee ilmava. 
Maa ei roudi niin syvälle tällaisen 
suojakerroksen alla. Keväällä lu-
mesta törröttävä sänki kerää tum-

mana auringon säteitä ja sulattaa 
lunta. Myös haihdunta ilmaan on 
vilkkaampaa. Tällaiset olosuhteet 
nopeuttavat suorakylvölle pääsyä 
verrattuna tilanteeseen, jossa olki on 
tiiviinä silppuna maan pinnalla.

Pitkä sänki tarjoaa myös suojaa 
sääolosuhteita ja vihollisia vastaan 
monille eläinlajeille. Tästä viljelijän 
tarjoamasta suojasta nauttivat hiiri-
en ja matojen lisäksi pyyt, jänikset ja 
monet muut.

Jos olki kerätään pois kuivikkeek-
si tai muihin tarkoituksiin, ei olki-
patjasta tarvitse murehtia ja kylvö 
onnistuu vauhdilla. Silppurin teri-
en kunnosta pitää huolehtia yhtä 
säntillisesti kuin leikkuuterän kun-
nosta. Olkilevitin on syytä kääntää 

Olki haastaa suorakylväjän

mahdollisimman ylä-/vaaka-asen-
toon, jolloin silppu leviää laajem-
malle. Uusimmissa ja suurimmissa 
puimureissa ruumenet voi ohjata 
myös silppuriin, jolloin ne levitty-
vät paremmin.

Mitä tehtävissä?
Peruspuimurin ajo- ja säätötek-
niikalla saadaan jo tyydyttäviä tu-
loksia. Ensimmäisenä viljelijä voi 
vaikuttaa valitsemalla viljeltäväksi 
mahdollisimman lujakortisen la-
jikkeen. Tällöin todennäköisimmin 
päästään puimaan pitkään sänkeen 
ja irrallinen puintijätemassa mini-
moituu.

Kasvusääteitä käyttämällä pysty-
teoriaa tuetaan entisestään. Multa-
mailla kunnon satotasoa tavoitte-
levalle "korrenvahviste" on välttä-
mätön myös kuivina kesinä. Tästä 
asiasta lipsumalla minäkin puin 
tänä syksynä lakoontunutta suo-
rakylvettyä ohraa. Viiden-kuuden 
tonnin satopotentiaali alkoi huveta 
jo ensimmäisillä sateilla naistenvii-
kon päättyessä.

Lakoontumista voi torjua myös 
glyfosaatilla, sillä juolavehnää pus-
keva kasvusto lakoontuu puhdasta 
helpommin. Muutenkin huolelli-
nen ja tinkimätön kestorikkojen 

torjunta on suorakylväjän perus-
asioita.

Mitä puhtaampi ja kuivempi 
puitava kasvusto on, sitä paremmin 
puintijäte saadaan leviämään. Ny-
kyinen öljyn hinta toki edesauttaa, 

että hätäisimmätkin puintimiehet 
miettivät ja odottelevat auringon ja 
tuulen kuivattavaa vaikutusta. Ta-
saisen kuiva kasvusto, puinnin on-
nistuminen ja sitä kautta oljen hyvä 
levittyminen varmistetaan monessa 

Euroopan maassa glyfosaatilla, ti-
lanteen niin edellyttäessä.

Ruumentenlevitin  
vielä harvinainen
Puimuriin voi hankkia lisävarus-
teena ruumentenlevittimen, joka 
on epäilemättä hintansa arvoinen. 
Jokaisella merkillä on tarjolla lisä-
varusteena uuteen puimuriin ruu-
mentenlevitin. Se maksaa mallis-
ta riippuen Claasiin 4500, John 
Deereen 4140–4325, New Hollan-
diin 3500 ja Sampo-Rosenlewiin 
4000–5000 euroa. Porin tehtaalta 
kerrottiin, että korkeintaan viiteen 
prosenttiin kotimaahan toimitetta-
vista puimureista asennetaan ruu-
mentenlevitin.

Krause-suorakylvökonetta myy-
vä Aarre Anttila myy eri merkkei-
hin sopivia ruumentenlevittimiä 
1586–2440 euron hintaan. Hänen 
mielestään ruumentenlevittimen 
pitää olla avointa mallia, jolloin 
märkinä syksyinä vastaan tulevaa 
tukkeutumisriskiä ei ole.

Isoimmissa puimureissa kuljet-
taja voi ohjailla ohjaamosta olki-
silpun lentorataa esimerkiksi sivu-
tuuliolosuhteiden mukaan. Aloitta-
essaan puintilohkoa osaava puinti-
mies huomioi myös tuulen suun-
nan ja valitsee mahdollisuuksien 
mukaan ajosuunnat sopivasti. Sivu-
tuulella kannattaa kasvustoa partu-
roida avauskierrosten jälkeen tuu-
len alapuolella, jolloin silppu lentää 
tuulen avustamana puidun pellon 
puolelle eikä puimattoman kasvus-
ton päälle.

Erillinen ajo sänki- tai kesanto-
silppurilla on joskus pakko tehdä, 
mutta se ei voi olla käytäntö, sillä 
öljyä palaa, pelto tallaantuu ja ai-
kaa kuluu jokaisella ylimääräisel-
lä ajokerralla, jolloin viljelyn tulos 
pienenee.

Ristiriitaisia tunteita herättävä 
oljen poltto on yksi mahdollisuus 
valmistaa otollinen kylvöalusta suo-
rakylvölle. Esimerkiksi multamaa ja 
kaura on yhdistelmä, jolla kasvijät-
teelle on tehtävä jotain. Mikäli isän-
nän rohkeus ja taidot riittävät, polt-
to on varsin ymmärrettävä vaihto-
ehto tällaisessa tapauksessa.

Multamaa ei tarvitse lisää orgaa-
nista ainesta, poltto torjuu kasvi-
tauteja ja kevätpolton tumma tuhka 
edistää maan lämpiämistä. Kevät-
kylvöä ajatellen olkimassa kannat-
taa säästää kevätpolttoon, silloin 
pellon pinta on puinnista lähtien 
suojassa veden ja tuulen eroosio-
vaikutukselta ja madotkin ehtivät 
nauttia makoisasta olkimassasta.

Ruumentenlevittimen voi asentaa myös käytettyyn puimuriin. Yksinkertaisimmillaan laite on tämän näköinen. Kylvömiehen 
hermo säästyy ja silmä lepää jo seuraavana satokautena, kun sängen pituuteen sekä oljen ja ruumenten levitykseen on 
kiinnitetty puitaessa huomiota. Erittäin tyylikään jälkiasennuksen on tehnyt  Hannu Nikkilä Padasjoelta.

Haasteellinen tilanne multamaalla: esikasvina on kuuden tonnin lakoontunut kaura, puinti on tökkinyt ja olkimatto on 
paikoitellen todella paksu. Suorakylvökone on kyllä selviytynyt tästäkin kohdasta, mutta siemen on jäänyt olkipatjaan 
ilma- ja valohoitoon. Jotta työ sujuisi tällaisessa tilanteessa, olkimassan ja pellon pinnan pitää olla todella kuivia. Vaikka 
multamaa ei kärsi tallausvaurioita, niin liian aikaisin ei pidä näissä olosuhteissa yrittää, olki lauttautuu parhaankin kyl-
vökoneen vantaiden edessä.

Oljen ja ruumenen levittyminen koko leikkuuleveydelle on suorakylvössä 
tärkeä kylvöalustan tekijä. Mahdollisimman pitkä puintisänki, vaikka se ei 
tässä toteudukaan, tuottaa mahdollisimman vähän kylvöä ja orastumista 
haittaavaa irtosilppua. Tosin kylvökoneiden erilaiset ominaisuudet tulee ottaa 
jo puinnissa huomioon.
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Viljanviljelyssä urakointipalvelu-
jen yleistyminen tuo myös parja-
tun hukkakauran torjunnan jo-
kaisen yhteiskoneita tai urakoin-
tia käyttävän tilan huomioita-
vaksi, on omilla mailla sitä tai 
ei. Hukkakaura voi levitä, tai sen 
voi saada pellolleen niin monia 
eri teitä ja eri tavalla. Vaatii aivan 
kekseliäisyyttä, mikäli haluat olla 
viimeisen päälle tarkka. 

Tosin pikku-ukkoja ei pidä 
nähdä eikä heittäytyä vainohar-
haiseksi. Esimerkiksi siemenkes-
kuksen tai viljan vastaanottopis-
teen pihalta et kyllä renkaissa-
si saa tartuntaa, jos kumi pyörii 
muutamankin kilometrin maan-
tiellä.

Kylvökone ja puimuri 
puhtaaksi

Työtehoseuran tutkija, agro-
nomi Seppo Pentti neuvoo, että 
koneet pitäisi puhdistaa jopa loh-
kojen välillä. Nykyaikainen kyl-
vökone on teknisesti mahdol-
lista saada puhtaaksi, puimuria 
ei. Urakoitsijahintaan voisi hyvin 
sisällyttää/lisätä erikseen koneen 
puhdistaminen.

– Kun olet ottamassa siemen-
viljaa, niin ensimmäistä koneel-
lista tai perävaunullista ei kanna-
ta puinneilla ottaa siemenviljaksi. 
Leikkuupuimureiden pöydät ovat 
usein kovin törkyisiä. Kylvöko-
neen ja puimurin puhdistukses-
sa ilmapainetta vaan koneeseen; 
tosin tämä on käytännössä vielä 
kovin harvinaista. Puimurissa ki-
vikouru ja elevaattoripohjat pitää 
avata ja käyttää konetta tyhjänä, 
sanoo Pentti.

Nämä toimet ovat jo merkittä-
viä, mutta eivät vielä takaa täyt-
tä puhtautta. Urakoitsijan saa-
puessa isäntäviljelijä voi aivan 
hyvin tarkistaa koneen puhtau-
den ja kysyä asiasta. Urakointiso-
pimukseen voi mainiosti laittaa 
myös hukkakaurapykälän. Todis-
tusvastuu ja vastuu tarkastuksista 
ja torjunnasta on kuitenkin aina 
pellon haltijalla. Hän saa myös 
tuet tai menettää niitä ympäris-
tötukiehtojen perusteella, mikä-
li hukkakauran kitkentä/torjunta 
on selvästi laiminlyöty.

Torjuntaan  
jämäkkyyttä

Eviran eli Elintarviketurvalli-
suusviraston vanhempi tarkastaja 
Jari Poikulainen korostaa maan-
vuokrauksen yhteydessä molem-
minpuolista ja avointa informoin-
tia hukkakaurasta. Maanomistajan 
pitää vuokrasopimuksessaan vel-
voittaa vuokraviljelijä hukkakau-
raseurantaan ja mahdolliseen tor-
juntaan.

Hän peräänkuuluttaa myös huk-
kakauravapaan sertifioidun sieme-
nen käyttöä. Kylvöurakoitsijalta ei 
pidä ostaa "harmaata" siementä; 
viljelijä ottaa siinä tietoisen riskin. 
– Torjuntaruiskutuksiin pitää ryh-
tyä, jos hukkakauraa on vähänkin 
laajemmalti tai enemmän. Kitken-
tätorjunnasta ei käytännössä tule 
mitään, napauttaa Poikulainen.

Hän kehottaa puimaan hukka-
kauran saastuttamat lohkot viimei-
senä, ja koneiden puhtaudesta pitää 
huolehtia sekä kylvöillä että puin-
neilla. Torjuntaruiskutuksessa pitää 
käyttää vettä vähintään sata litraa. 
Eestistä torjunta-ainetta ostava ot-
taa riskin piraattituotteesta eli ko-

piosta. Toki rinnakkaistuonti on 
laillista kun asiapaperit ovat kun-
nossa, eli kyseinen torjunta-aine on 
EU:ssa hyväksytty. Samaan hengen-
vetoon hän varoittaa tilojen välises-
tä laittomasta siemenkaupasta.

Kertauksen vuoksi: urakointi- 
tai yhteiskonekylvöillä koneen sie-
mensäiliö pitää malttaa tyhjentää 
kunnolla tilalta toiselle siirryttäessä. 
Urakoitsijan saapuessa voit aivan 
hyvin tarkistaa koneen puhtauden, 
niin kylvöillä kuin puidessa. Pui-
murin takuuvarma puhtaus onkin 
sitten jopa uskon asia. Siihen pitää 
toki pyrkiä, ja puimurimerkeis-
sä on puhdistettavuuden kannal-
ta merkittäviä eroja. On ihan hyvä 
perehtyä oman puimurin rakentee-
seen ja selvittää vähintään itselleen 
mihin viljaa kertyy/jää normaalista 
tyhjennyksestä huolimatta. 

Vuokra- ja yhteiskäyttökuivu-
reiden ja varastojen siisteys ja huk-
kakaurahygienia on lisäksi todella 
potentiaalinen uhka tartunnalle. 
Varsinkin vanhemmissa laitoksissa 
viljaa kertyy, tai on kertynyt, jokai-
seen mahdolliseen koloon.

Touhutaan siististi! (JR)
   

Hukkakaura vaanii koneiden yhteiskäytössä

Kylvökoneissa eroja
Suorakylvökoneilla on merkittäviä 
eroja selviytymisessä tasaisesta kyl-
vötyöstä silloin kun pellon pinnalla 
on nimellistä runsaammin olkea ja 
ruumenia. Erot näkyvät selvimmin 
kevyillä mailla. Mitä enemmän van-
taita on suhteessa työleveyteen, sitä 
herkemmin kone tukkeutuu, kylvö-
tasaisuus kärsii ja kuljettajan sieto-
kykyä koetellaan. Vantaiden mää-
rää lisää lannoitteen ja siementen 
erillinen sijoittaminen sekä pieni 
riviväli. Myös vetotehon tarve ja 
polttoaineen kulutus on näillä ko-
netyypeillä aivan toinen kuin har-
van rivivälin ja yhdistelmävantaan 
koneilla.

Kylvölannoittimen etukiekko-
muokkaimilla selvitään edellä mai-
nituissa olkiolosuhteissakin, ja ne 
ovat oikeastaan välttämätön lisäva-
ruste tuon tyypin kompromissiko-
neille. Näiden kiekkojen maahan-
lasku viimeistään kesyttää hevos-
varsojen liiat menohalut.

Kysyimme suorakylvökonemerk-
kien edustajilta, mikä sopii heidän 
koneilleen parhaiten, lyhyt vai pitkä 
sänki ja hieno vai karkea silppu. Vas-
taukset ovat kirjavia, joten totises-
ti ottaen puintimiehen pitäisi tietää 
puidessaan, millä konemerkillä seu-
raavaksi kylvetään.

VM:lle, Tume Novalle, Great 
Plainsille ja Semeatolle sopii par-
haiten pitkä sänki ja karkea silppu. 
Tumen ennen vannasta sijoitettu 
etupyörä tallaa tehokkaasti, joten 
kaikki kelpaa. Krauselle on työ-
teknisesti samantekevää, mikä on 
sängen tai silpun pituus. Junkkari 
Maestro ja Väderstad Rapid ovat 

parhaimmillaan tavallisessa tai ly-
hyessä sängessä sekä lyhyen silpun 
olosuhteissa.

Asiantuntijoiden  
mietteitä
Suorakylvön kansallinen pionee-
rimme Esa Eela Säkylästä pohtii 
oljen ja suorakylvön yhtälöä tä-
hän malliin: "Tiheävantainen kone 
edellyttää lyhyttä silppua, sillä nii-
tä konemalleja haittaa pitkä silppu, 
ei pitkä sänki. Riviväli voi olla jopa 

25 cm, kuten Amerikassa on to-
dettu. Harvan rivivälin (vähintään 
15 cm) kasvusto tuulettuu ja kui-
vuu paremmin, jolloin tautipaineet 
ovat lievemmät, rikkaruiskutukset 
voidaan tehdä myöhemmin jne."

"Kasvusääteistä jotkut hidastavat 
kasvin lahoamista, mikä on jon-
kinlainen miinustekijä seuraava-
na keväänä. Ruisku ja ruiskutusten 
ajoitukset ovat suorakylvöviljelijän 
a ja o. Lujakortinen lajike on myös 
tärkeä valinta. Pitkä sänki on aina 

eduksi, sillä ei ole sitten niin väliä, 
onko silppu lyhyttä tai karkeampaa, 
koska sitä syntyy pitkään sänkeen 
puidessa niin vähän. Ylileveitä leik-
kuupöytiä kannattaa välttää; kape-
ammalla pöydällä varustettuun ko-
neistoltaan tehokkaaseen puimuriin 
voi lisätä vauhtia."

MTT Vakolan tutkija Antti Suo-
kannas toteaa: "Yli neljän tonnin 
viljasadossa oljen määrästä voi tulla 
ongelma. kevätsuorakylvössä olki- 
ja ruumenongelmat ovat pienempiä 
kuin syksyllä, koska olki on kevääl-
lä jo maatunutta. Erillisessä oljen 
käsittelyssä ei ole järkeä, koska se 
alentaa suorakylvön kustannusetu-
ja. Olkikasoista on päästävä eroon. 
Ne pitää käydä hajottamassa tai ke-
rätä pois. Hajottaminen onnistuu 
kesanto- tai kelasilppurilla tai hei-
näpöyhimellä."

"Mahdollisimman lyhyt silppu 
koko puintileveydelle, oikea ajo-
tekniikka ja pitkä sänki ovat keinoja 
estää mahdollisia ongelmia. Puimu-
rin silppurille asetettavat vaatimuk-
set kovenevat suorakylvöön siirryt-
täessä. Silppurin levitinsiivet kan-
nattaa muotoilla uudelleen. Ruu-
menet pitäisi ohjata silppurin kaut-
ta, vanhaan puimuriin kannattaa 
asentaa ruumentenlevitin. Kylvöille 
pääsyä voi jouduttaa keväällä sänki-
muokkaamalla olkisimmat kohdat, 
metsänreunat ja notkokohdat."

Valmistajien ja  
myyjien teesejä
Maailman viljelymaita kolun-
nut Aarre Anttila puolestaan arvi-
oi: "Tutkimusten ja kokemukseni 
mukaan sängen ihannekorkeus on 
kylvökoneen riviväli, Krausella siis 
19 cm. Ruumenten levitys on tär-
keää. Kalifornian laajoilla viljapel-
loillakin näin jo kaukaa, missä levi-
tintä on käytetty ja missä ei. Meillä 
Suomessa kiekkomuokkaimia sän-
kimuokkaukseen myydään mielin 
määrin, mutta halvempia ruumen-
levittimiä vielä hyvin vähän."

"Silppurin säädöillä pitää ottaa 
kaikki hyöty irti; asentoa ja levitintä 
pitää nostaa mahdollisimman ylös 
lähelle vaakatasoa, jopa 10° kul-
ma on mahdollista. Useissa puimu-
rimalleissa olkikupu on asennettu 
vaakatasosta niin suureen kulmaan 
alasuuntaan, että oljella ei ole mi-
tään mahdollisuutta levitä riittäväs-
ti sivulle, vaikka ohjausliuskat olisi 
kuinka käännetty oikeaan suuntaan. 
Oikein hienossa silpussa on se vaa-
ra, että jos se ei ole hyvin tasaisesti ja 
koko leveydelle levitetty, se haittaa 
seuraavalla kylvöllä samalla tavalla 

kuin levittämätön ruumen."
Toimitusjohtaja Ari Koutonen 

Vieskan Metallilta kommentoi seu-
raavasti: "Suorakylvössä kylvöpoh-
ja tehdään puimurilla ja ruiskulla. 
Puitaessa pitää välttää pysähdyksi-
en aiheuttamia olkikasoja. Tarvit-
taessa kasat voi levittää heinänpöy-
himellä. Amerikassa on käytössä 
myös leveitä olkiharoja. VM:ssä on 
lisävarusteena etuhara, jolla näitä 
haittoja vähennetään."

"Kaksoiskiekkovantaat toimivat 
paremmin olkisissa olosuhteissa. 
Maahan painuessaan tämä vannas-
malli samalla painaa ja vedättää ol-
kea poikki, joten oljen meneminen 
vaon pohjalle on vähäisempää kuin 
yhden kiekon vantaalla."

Jukka Peuranpää Suomen Suo-
rakylvöstä kertoo: "Semeatolla pit-
kä silppu leikkaantuu vaivattomas-
ti poikki 15/16 tuuman kaksois-
kiekkovantaalla. Leikkaustehoa li-
sää vantaiden vieressä oleva kyl-
vösyvyyspyörä, joka puristaa oljen 
maata vasten. Se on sama asia kun 

lautaa sahatessa painetaan toisella 
jalalla lautaa, jotta sahaus on hel-
pompaa.

Propax Agron Timo Rouhiainen 
sanoo: "Great Plains ja muutamat 
todelliset suorakylvökonevalmista-
jat sekä kansainväliset tutkijat suo-
sittelevat puintia mahdollisimman 
pitkään sänkeen ja karkeaan silp-
puun. Silppuri voidaan ottaa jopa 
pois käytöstä."

Hienoa silppua tarjolla
"John Deere puimureissa on va-
kiona erittäin tehokkaat silppu-
rit. Erityisen hienoa silppua halua-
va valitsee 9000 WTS puimuriinsa 
Premium silppurin. Kaikkiin mal-
leihin on saatavilla ruumentenle-
vitin, ja haluttaessa levitin puhal-
taa ruumenet olkisilppuriin, jolloin 
koko massa levittyy tasaisesti jopa 
10 metrin leikkuuleveydelle", sanoo 
tuoteryhmäpäällikkö Harri Muilu 
Hankkija-Maataloudesta.

"New Holland on paneutunut 
asiaan varsin perusteellisesti. Kai-

kissa puimurimalleissamme on niin 
sanottu suurtehosilppuri vakiona. 
Kuljettaja voi ohjaamosta ohjailla 
sähköisesti silpun suuntaa CX- ja 
CS RS -malleissa. Muihin mallei-
hin ohjauksen saa lisävarusteena. 
CX: ssä ruumenet puhalletaan silp-
puriin, CS:ssä se on lisävaruste", 
kertoo myyntijohtaja Heikki Sep-
pälä Agritekista.

Maatalouskeskon tuotepäällikkö 
Matti Ropilo kertoo: "Claasissa ol-
kisilpun tasainen levitys ei ole on-
gelma. Tuulisissa olosuhteissa myös 
Claasissa silpun lentorataa voi oh-
jailla sähkötoimisella silpunohjauk-
sella (990 e)."

Tämän päivän puimureissa oljen 
ja ruumenen karkeusasteen isän-
tä voi itse määritellä ja puintijät-
teen saa kyllä leviämään, jos kaikki 
kolme: kasvusto-olosuhteet, pui-
murivarusteet ja säädöt ovat koh-
dallaan.

Puimurin riivintäpöytä
Riipivä puimurin leikkuupöytä ei 

leikkaa kortta poikki vaan riipii ai-
noastaan tähkät puimurin nieluun, 
jolloin koko korsiosa jää juurilleen 
niille sijoilleen. Tällöin puinti no-
peutuu, energiaa säästyy ja perään-
kuulutettu pitkä sänki toteutuu vii-
meisen päälle.

Tämän pöytämallin idea put-
kahtelee silloin tällöin esille. Suo-
messakin parissa Sampo-Rosenle-
wissä sitä kokeiltiin, mutta asia ei 
ottanut porilaisten mukaan tuulta 
purjeisiin, ja asia on käytännössä 
hautautunut.

Yhdysvaltain Oregonissa ARS -
tutkimuslaitoksella (Agricultural 
research service) maatalousinsi-
nööri Mark Siemens on kehittänyt 
puimuri-ideaa vielä pidemmälle. 
Sen selostus kuvineen on ohessa 
Ja lisätietoja löytyy verkko-osoit-
teesta: http://ars.usda.gov/pandp/. 
Aineistoa oljesta ja suorakylvös-
tä kannattaa etsiä verkosta haku-
sanoilla: "straw and no-till", straw 
and direct seeding" ja "straw and 
direct drilling". r

Leikkuupuinnin ideaa on kehitetty tässä varsin ennakkoluulottomasti. Sato 
puidaan irti kasvista riipimällä ja tähkät menevät kuljettimen kautta puimurin 
suureen säiliöön. Varsinaista puinti- ja erottelulaitteistoa ei ole, vaan todellinen 
puinti tapahtuu kiinteällä puintiasemalla. Haluttaessa pöydän taakse voidaan 
asentaa silppuri, joka murskaa korsimassan samalla ajolla halutun mittaiseksi 
puintijätteeksi. Näin yksinkertainen puimuri etenee perinteistä huomattavasti 
nopeammin ja pienemmällä polttoainemäärällä, samalla poutajaksot voidaan 
hyödyntää tehokkaammin.

Tässä mennään suorakylvön ääriolosuhteissa. Kun pinta on kuivaa ja vantaat tähänkin olosuhteeseen suunnitellut, niin 
homma käy puimattomassa kaurassakin. Lakoontumista kannattaa torjua kaikin keinoin, ukkosmyrskyä ei millään.
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Matti Karhunen

Puimurin  – usein jo ikäänty-
vän – käyttöönotossa seison-
ta-ajan jälkeen voi törmätä 

monenlaisiin ennalta-arvaamatto-
miin ongelmiin.  Näistä dieselin 
ylikuumeneminen ovat tyypillistä. 
Täysillä huutavalla koneella ei puida 
mitään, jos jäähdytyksen nestekierto 
ei toimi.   

Hyväkuntoisenkin moottorin 
kohdalla puhutaan suurista ener-
giamääristä: jo 50 kW kuormalla 
joutuu jäähdytysneste johtamaan 
rinnakkaiset 35 kW hukkalämpönä 
ulos.  Öljynlauhduttimia ei näissä 
rakenteissa usein ole.  Öljyn jäädy-
tysvaikutus voi myös olla paljon alle 
sen mitä kuuluu, mm. ulkopinnoil-
taan pesemättömän öljypohjan ym. 
koneen pinnalla olevien  kerrostu-
mien vuoksi.  Tarvikkeena myytä-
viä 12/24 v öljynlämpömittareita ei 
juurikaan käytetä, vaikka sellainen 
olisi helppo asentaa.  

Kampikammioöljyyn kohdistu-
van lämpökuorman voi pelto-olo-
suhteissa mitata niinkin, että  imai-
see ruiskulla ja imuputkella öljy-
tikun reiästä öljyä kupposeen ja 
mittaa lämpömittarilla. Yli 80-90 C 
lämpötiloja pitäisi ehdottomasti 
välttää.  Ja jos tällaisia lukemia tu-
lee, on parasta poiketa varikolle ja  
käyttää siitä lähtien  SAE 10W-40 
tai SAE 15W-40 öljytyyppejä, joiden 
kalvonpaksuus on suurempi kuu-
missa olosuhteissa. 

Kitkaa kitkan päälle
Puimuri on raskas ja kömpelö laite 
jo ilman viljaakin. Jokainen osansa 
dieselin voimasta saava mekanismi 
tulisi tarkastaa, voidella ja herkistel-
lä ja sopeuttaa rauhassa ennen pel-
totöihin ajamista.  Esim. kaatokelan 
ja syöttöelevaattorin ketjujen pyö-
rittämiseen uppoaa voimaa hevos-
voimakaupalla. Ne ja rattaat on syy-
tä öljytä nivel niveleltä SAE 80W-90 
vaihteistoöljyllä jo viikkoja ennen 
puinteja. Öljyn fosfaatti iskostuu ja 
reagoi metalliin ja tunkee otollisesti 
ketjun rakoihin. Kaikki, mikä pelaa 
juoheasti eikä takertele, laskee die-

selin kuormaa ja siten myös  pako-
kaasulämpötiloja. Sillä ei ole suurta-
kaan väliä, onko vastusta aiheuttava 
osa puintikoneistossa, ajolaitteissa 
tai leikkuupöydässä.

Korkea pakokaasulämpötila ja 
kova kuormitus johtaa puolestaan 
herkästi pakoventtiilien palamiseen.  
Vuotavat pakoventtiilit vievät ko-
neesta tehon. Ne aiheuttavat pysy-
vän savutuksen ja kroonisia käyn-
nistysvaikeuksia, ja johtavat myö-
hemmin sylinterikannen ja kansi-
tiivisteen uusimiseen. 

Ruiskutuspumpun paluu-
kiertokin jäähdyttää
Puimurin diesel on tyypillisesti  ma-
talakierroksinen ja varustettu rivi-
pumpulla.

Pumpun paluuputkisto vaihtaa 
alituiseen ruiskupumpun sisällön 

polttoainetankkiin. Tällä kierrolla 
on selvä ja tervetullut jäähdytysvai-
kutus ruiskutuspumpun osiin, eri-
tyisesti silloin, kun polttoainesäili-
össä on reilusti naftaa.  

Pumpussa voi olla myös oma 
pikku öljytilansa 2–5 dl – tämäkin 
on siis muistettava vaihtaa.  Polt-
toainetankista on poistettava vesi  
heti konetta esiin kaivettaessa – en-
nen käynnistyksiä! Tankin huohotus 
tulee tarkastaa ja avata. Tankki on 
usein tähystettävissä kirkkaalla pik-
ku halogeenitaskulampulla.  Mah-
dollinen vesi näkyy hyvin irtohel-
minä alanurkissa – ja niin se näkyy 
tilatankissakin.

Naftan suodatinpanoksia on syy-
tä vaihtaa 2 vuoden tai esim. jon-
kun kokemusperäisen naftan kulu-
tetun summan mukaan (Caterpil-
lar-oppi).

Kannattaa pitää aina käden ulot-
tuvilla varapanos ja litra puhdas-
ta naftaa panoksen esitäyttämiseen.  
Erityisesti tämä pätee nirsompi-
en  jakajapumppujen suodattimien 
osalta. Talvilaadullakin voi ajaa.

Koko puimuria, sen tankkia ja 
tilan tilasäiliötä on muutenkin py-
rittävä suojaamaan sateilta sopivil-
la lauta + kevytpeitevirityksillä, jos 
näitä puintijaksoon siunaantuu. Pa-
jarisen (Hki) tankkiin narulla ripus-
tettava kemikaali-pussi, joka imee 
itsensä pulleaksi vedestä, sopii mai-
niosti juuri puimuriin.

Jäähdyttimen tehon ja 
kunnon merkitys 
dieselille
Dieselissä jäähdytystehon alenemi-
nen johtaa herkästi mäntien erias-
teisiin kiinnileikkaamisiin. Koneen 

Puimuridieselin jäähdytys
Jäähdyttimen huolto on ajankohtainen juuri nyt

Huolto ja korjaus

käyttökuntoisuutta ei ehkä kiinni-
tarttumissa menetetä heti, mutta 
tulevia ongelmia ovat tehon puute, 
laakeriäänet, savutus, käryt ja ko-
honnut öljyn kulutus. Vakavia selk-
kauksia on siis tiedossa.  

Laboratoriotutkimuksissa tämä 
kehitys näkyy jo varhain ja selväs-
ti.  Dieselmoottorien suunnittelussa 
on tehty paljon työtä jäähdytysnes-
teen mahdollisimman tehokkaak-
si kierrättämiseksi sylinteriläpien 
ympärillä ja sylinterikannessa.  On 
tuotettu tärkeitä rakenneparannuk-
sia. Kaikki perustuu kuitenkin jär-
jissään olevaan jäähdyttimeen, ni-
menomaan siihen, että kunnolla 
jäähtynyttä nestettä tulee taatusti 
ja ajallaan.

Vajaa jäähdytysteho johtaa kiin-
nileikkaamisiin,  erityisesti män-
tien helmoissa, sillä sylinterin ku-
luma pysyy sillä korkeudella ole-
mattoman pienenä koneen koko 
elinkaaren.  Tilaa männän asiatto-
mille runsaille lämpölaajenemisille 

ei yksinkertaisesti löydy. Tällainen 
vajaajäähdytetty ja "kiinni-maista-
va" kone oksentaa "paluulinjaan-
sa" lujia, lasinkovia siru- ja lastuai-
neksia. Ainekset tukkivat hanakasti 
öljypumpun imusiivilän, raapivat 
öljypumppua ja takerruttavat öl-
jynpaineen säätöventtiiliä. Ne voi-
vat myös vastapaineistaa koneen 
voiteluöljyn suodatinpanoksen ja 
raivata tiensä lian ja vastapaineen 
takia auki roikkuvan jousikuormit-
teisen by-pass venttiilin kautta kier-
tokangen laakereihin ja erityisesti 
männäntapin holkkeihin. Tällöin 
ollaan kokonaan vailla suodatus-
ta tilanteessa jossa sitä kipeimmin 
tarvittaisiin.  Hälytysautomatiikka 
(lämpötila)  ja muukin instrumen-
tointi on ollut takavuosina avuton-
ta, mutta monet noista koneista 
"ovat yhä joukossamme".

Eri asia sitten miten pitkään ja 
minkä kuntoisina.  Millaista on jäl-
ki ja käyttövarmuus. Paljonko jää 
jyviä peltoon?

Jäädytysjärjestelmän koeponnistustyökalu. Umpinaiseen korkkiin porataan 
siisti 12 mm reikä. Tubeless-venttiili kiskotaan reikään liukastetta käyttäen, 
maltillisesti ja sormilla samalla taivutellen. Pultilla tulpattu letkunpätkä tukkii 
vuotoputken. 

Hyväkuntoinen kuutos-
kone leikkasi kolmesta 
sylinteristään nestekier-
ron vian takia.
Koneessa oli lämpömit-
tari, joka ei näyttänyt 
kohoamaa missään vai-
heessa. Erillistä lämpö-
hälytinanturia ei ollut.
Käyttäjä oli sangen ko-
kenut ja tunnisti mootto-
rin tyhjäkäynnillä ilman 
kuormaa tapahtuneen 
”stumppaamisen”. Ko-
ne kävi täysin normaa-
listi vielä jäähdyttyään. 
Panostutkimukseni pe-
rusteella otatin koneen 
kuitenkin auki ja sen pe-
rusteella ymmärrettiin 
hakea jäähdytysjärjes-
telmän vikakohtakin.

Kennon tukkeutuminen ilmavirtaa vastustavaksi johtaa sen taipumiseen puhaltimen voimasta, mikä on tässä tapauksessa 
johtanut nestevuotoon. Kennoa taivuttava voima on usean hevosvoiman luokkaa. Puhdistusmahdollisuus kennoa irrotta-
matta on huono. Jäähdyttimen siipiakselin vierintälaakerirakenne pitää uusia tai vähintään rasvata maltillisella ½- täytöllä. 
Hihnapyörän ruosteet on hiottava pois.
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Malttia painepesurin  
käytössä
Koneen, öljypohjan, jäähdyttimen 
paikan yms. voi pestä samantien 
korkeapainepesurilla. Tärkeintä on 
raapia lastoin ja teräsharjoin läm-
mön säteilysiirtymistä haittaavat 
kerrostumat täysin pois. Painepesu-
rin kanssa on syytä olla varovainen, 
koneen varomaton raaka pesu te-
hokkaalla painepesurilla lisää kone-
palon riskiä, koska nousu- ym. joh-
dot saattavat painesuihkun voimas-
ta taipua tai murtua. On tiedettävä 
tarkkaan mitä tekee ja mistä kohdin 
pesee. Nousujohto ja laturin + ei 
ole sulakkeen suojaama!

Koneen imuilmaputkeen ei saa 
roiskia vettä, sillä palotilaan joutu-
nut vesi voi nurjauttaa startatessa 
kiertokangen.  Aloitekykyinen ko-
nemies voi vuoleskella imuilmaröö-
riin soman hätäpysäytyskalikan ja 
kiinnittää sen narulla. Edellä mai-
nittu rivipumppu saattaa nimit-

täin sallia dieselin käynnin väärin-
päin sopivan ikävässä tilanteessa.  
Jakajapumpulla vastaavaa ongel-
maa ei ole. 

Sisäpuolinen puhdistus 
tehokkailla aineilla
Koko jäähdytysjärjestelmän voi hy-

vin puhdistaa sisäpuolelta ammoni-
akkipohjaisilla pesuaineilla, ohjeita 
ja varovaisuutta (ihon ja silmien 
suojaus) noudattaen. Pesunesteet 
ovat vaarallisia myrkkyjä, jotka on 
säilytettävä asiallisesti. 

Jäähdyttimen pesussa ihanneti-
lanne on "vastavirtahuuhtelu" joka 
toimii parhaiten termostaatti pois 
otettuna. Termostaatin pultit uusi-
taan samalla. 

Olen itse käyttänyt Bilteman hal-
paa "Jäähdyttimen puhdistusaine 
36-1829 "  mikä on ammoniakki-
pohjaista ja tehokasta. Pullon kyl-
jestä löytyvät tarkemmat ohjeet. 
Samoin olen todennut, että Vesi-
pumpun voiteluaine 36-1824 on ns. 
vesilasia, joka on sopiva rautame-
tallien korroosionestoon  pitkään 
seisovissa koneissa. Näissähän ve-
sipumpun vuotavaksi syöpyminen 
on iso riesa ja sama ongelma koskee 
toki puimurienkin dieseleitä.  Die-
selin vesipumppu on aina kallis ja 
kaikkea muuta kuin lelu. Pumpun 
akselitiivisteen vuotaminen sisään-
päin saattaa  päästää ilmaa jäähdy-
tysnesteeseen. Kaasu alentaa heti 
pahasti jäähdytystehoa ja tämä on-
kin syy miksi painekorkkia järjestel-
mässä käytetään. 

Uusi glykoliseos 
 ja lisämaadoitus
Jäähdytystehon parantamiseksi se-
oksen voinee sekoittaa  40/60 – eli 
veden määrän lisääminen parantaa 
lämmönsiirtokykyä helteessä todel-
la reilusti. Tällainen seos hyhmään-
tyy sitten talvella jos pakkanen las-
kee 25 asteen lukemiin, mutta tus-

kin tuhoaa vielä paikkoja. Ongelma 
on siinä, että suhde on tarkka. Hie-
man pieleen mennyt sekoitus voi 
aiheuttaa varsinaisissa hirmupak-
kasissa jotain ongelmia.  Itse pelai-
sin varman päälle ja tähtäisin mie-
luummin 45/55-suhteeseen. 

Puimurin jäähdyttimen – ja 
kaikkien muidenkin laitteiden, eri-
tyisesti uusien henkilö ja pakettiau-
tojen jäähdyttimien – omatoiminen 
lisämaadoittaminen valmiilla latta-
kaapeleilla (joissa on pultinreiätkin 
valmiina) sekä koneeseen että run-
koon saattaa olla perusteltua. Niin 
runsaasti häijyjä mm. juotoksiin 
kohdistuvia korroosiovikoja vuo-
tovirrat aiheuttavat. Koneen pitkä-
aikaisseisonnassa kannattaa pitää 
akku irti. r

Kirjoittaja : 
Matti Karhunen on dieselammat-
timies.
Hän vetää omaa dieselmoottorien
tutkimuksiin erikoistunutta yri-
tystä Helsingissä.
p 0400 424 960   mattikarhunen@
yahoo.com
www.karhunen.net

Painekorkki  
paljon vartijana

Vaikka käyttötunteja kertyy vähän, 
on puimuri hankala tapaus jääh-
dyttimelle ja mahdolliselle ahdetun 
dieselin välijäähdyttimellekin. Väri-
nöitä, taivutuksia, tutinaa ja  pölyjä 
on liikaa. Ensiapuna kaikenlainen 
olki ja maatöiden pöly on puhal-
lettava paineilmalla pois. Tukkoi-
sen jäähdyttimen lamelli-rivaston  
puhdistaminen jäähdytintä konees-
ta irrottamatta on erittäin vaikeaa.  
On tärkeää, ettei puhdistusta yrite-
tä painepesurilla tai korkeapainei-
sella vesiletkulla. Ne tekevät selvää 
lamelleista kertahaukkauksella. Ko-
kenut, harjoitellut henkilö pystyy 
mahdollisesti puhdistamaan irtio-
tettua jäähdytintä  pienitehoisella 
pesurilla ja tarkoin suoraan ripojen 
väleihin suunnattuna silloin, kun 
tukkeumia on yön yli kemikaaleil-
la pehmitetty. Vaikea onnistua – en 
suosittele !

Paikalleen jätetyn jäähdyttimen 
pikku etuna on mahdollisuus koe-
ponnistaa jäähdytin, vesipumpu-
nakseli ja saman tien koko mootto-
rin (sinänsä vähä) putkitus.

 Systeemin (painekorkki, pump-
pu, jäähdytin, putket, letkut) tulee 
kestää mistään nurkasta tihkumatta  

esim. kumipatja- tai autonrengas-
pumpulla tehty 0,5 bar koepaine. 
Tämä paineenkeston taso vaadi-
taan, että diesel pystyisi puskemaan 
puhtaalla jäähdyttäjällä ja nesteen 
kiehumatta täystehoisesti puinti-
työssä pellolla. Jos tämä ei toteudu, 
on puimurin käyttöyrityksistä jääh-
dytysvajeisena odotettavissa silkkaa 
tappelua. 

Jo vähänkin reilummin vuotava 
systeemi tyhjentää nesteensä  sanan-
mukaisesti pellolle.  Ylikuumeneva 
moottori tuottaa täyskaasulla pellos-
sa joka hetki runsaasti painetta. Ajo-
yritys tahallaan ilman painekorkkia  
(vuotojen helpottamiseksi), tai nes-
teen lisäily jostain pänikästä puolen 
tunnin välein ei tule onnistumaan.
Vähäisen vuodon tapauksessa ti-
lanteen vaikeutta on erittäin vaike-
aa arvioida ilman koeponnistusta. 
Kuumaan koneeseen ei saa koskaan 
lisätä kuin tulikuumaa nestettä – ja 
sitäkin vain äärimmäisen varoen!

Jäähdyttimen irrotus kokonaan 
mahdollistaa sen puhdistamisen 

kunnolla. Puhdistuksen voi teh-
dä itse jopa kenttäolosuhteissa,  tai 
jäähdyttimen voi viedä ammatti-
maiseen jäähdytinhuoltoon. Harso-
logiset kohdat voidaan huollossa 
paikallistaa ja paikata, kunto arvioi-
da ja tarvittaessa uusia koko rivas-
to messinki/pystyputkineen juotta-
malla se alkuperäisiin päätyihin. 

Huollosta löytyy uusi tiivisteel-
tään pitävä painekorkki, siellä voi-
daan avata rivat ulkopuolelta ja 
nestepuolelta, korjata vialliset kiin-
nikkeet ja huoltaa mahdollisen säh-
köpuhaltimen anturin paikka uu-
teen uskoon.  Suosittelen.

Lamellit rikkoontuvat 
herkästi
Jos jäähdyttimen tukkoon pikeen-
tyneitä ilmarakoja ja lyttyyn taipu-
neita lamelleja haluaa yrittää sork-

kia auki omin avuin ja jäähdytin 
paikallaan, lienee tärkein ohje ot-
taa alkajaisiksi akunkenkä irti. Ko-
netilassa asustaa mm. laturin häijy 
+ napa ja startin solenoidin nousu-
johto, joten sinne ei ole tulenarko-
jen pesunesteiden kanssa menemis-
tä! Ripojen tukkeentuneet välit on 
saatava kyllästettyä yön tai viikon-
lopun yli moottorinpesuaineella,  
jota siis sumutetaan reilusti. Jos sii-
ven ympärillä olevaa laajaa ohjain-
peltiä ei saada samalla irti tai syr-
jään, jää puhdistettava pinta väkisin 
vaatimattomaksi.  Pesu suoritetaan 
kuumalla vedellä letkulla tai kas-
telukannuilla, erittäin maltillisesti 
harjoilla, puutikuilla ja paineilmalla 
avustaen. Jokainen puhdistustyössä 
lyttyyn taivutettu lamelli pilaa lop-
putulosta.

Olen puhdistanut irtiotettuja 
kennostoja upottamalla ne kuu-
deksi tunniksi paljuun, joka sisäl-
tää kuumaa astianpesukoneen pe-
supulveriliuosta.  Liuos on tosiaan 
"kammottavan" tehokasta ja lisäksi 
sen poishuuhtoutumisesta on hy-
vät takeet. 

Kansitiivisteen pettämisen 
aiheuttama kaasuvuoto 
palotilasta nesteeseen on 
hiilidioksidia. Kaasukuplat 
ja paineen menetys alen-
tavat lämmönsiirtokykyä 
voimakkaasti.

Jossain tämän mättään sisällä on ruiskutussumutin! Säteilyjäähtymisen estämi-
nen johtaa sumutinkärkien koksaantumiseen, palamiseen ja sielun takerteluun, 
savutukseen ja tavallaan virheelliseen sytytysennakkoon.

Kattilakivikerrostumia moottorin kansiosassa. Kerrostumat ovat ongelma eri-
tyisesti märkien sylinteriputkien ulkopinnoilla ja sylinterikannen onkaloissa. Ne 
salpaavat usein pakoventtiilien ja ruiskutussumuttimien kohtia jäähdyttävän 
kierron. Kattilakivi heikentää myös hälytysantureiden ja mittareiden toimintaa.

”Vesipumpun voiteluaine” on 
puimurikäytössä ja talviseisonta-
aikaan omiaan.  Eipä ole näkynyt 
saatavilla vuosikymmeniin - koettu 
eväs. Hinta luokkaa 3 eur. 

Bilteman ammoniakkipohjainen puhdistusaine on erittäin tehokas. Se avaa gly-
koliin lisättynä aivan muutaman minuutin käsittelyajalla muovi- ja geelimäisiä 
kerrostumia mm. sylinteriputkien ulkopinoista.  Fortea käyttävät lähinnä koulu-
tetut sopimuskäsittelijät, se on omiaan uusille herraskaisille euro-dieseleille.

Tulikuuma pakoputki on muutaman sentin päässä naftalla kyllästetyistä 
koneenosista. Panoksen tihkumisen syy voi olla yksinkertaisesti se, että se on 
rivipumpullisessa koneessa vastapaineinen/vaihtamatta.
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Kysymysmerkkejä  
biopolttoaineista
Suomi on bioenergian kokonaistuotannossa edelläkävijämaa, sillä kaikesta käyt-
tämästämme energiasta noin 25 prosenttia on biopohjaista. Liikenteen bioenergiassa 
Suomi on kuitenkin EU:n takapajula: vain 0,01 prosenttia polttonesteistä on biopoltto-
aineita kuten bioetanolia, biodieseliä tai biokaasua.

EU:n komissio on ehtinytkin huomauttaa Suomea hitaasta etenemisestä biopoltto-
aineiden käyttöönotossa jo kahdesti. Tavoitteiden mukaan EU-jäsenmaiden on kolmin-
kertaistettava liikenteen biopolttoaineiden käyttö nykyisestä parista prosentista lähes 
kuuteen prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Suomessa tavoitteen toteutuminen jää-
nee nykymenolla alle puoleen. 

Naapurimaassa Ruotsissa EU:n suositusrajat on sitä vastoin ylitetty aktiivisella tuki-
politiikalla. Ruotsissa panostetaan kunnolla niin etanoliin henkilöautoissa kuin biodie-
seliin raskaammassa liikenteessä. Biopolttoaineilla toimivat autot saavat muun muas-
sa erilaisia helpotuksia kaupunkiliikenteessä. Lisäksi laki velvoittaa isot huoltoasemat 
myymään biopolttoaineita.

Suomessa biopolttoaineiden käyttöönoton mahdollisuuksista ollaan vähintäänkin 
kahta mieltä. Teknisesti liikenteen biopolttoaineiden käytölle ei ole esteitä, mutta jar-
runa pidetään polttoaineiden tuottamisen hintaa. Pessimistisimpien arvioiden mukaan 
hintaa pitäisi tukea täydellä verottomuudella, jotta biopolttoaineet olisivat kilpailuky-
kyisiä nykyisten polttoaineiden kanssa. Jos verohelpotuksia annettaisiin, se vähentäisi 
valtion verotuloja.
Optimistit taas uskovat, että Suomessa voitaisiin jo kahden vuoden kuluessa päästä 
niin suureen biopolttoaineiden tuotantoon, ettei täyttä verohelpotusta tarvittaisi. Ve-
rohelpotuksia on tosin annettu kaikissa muissa EU-maissa, joissa biopolttoaineita on 
otettu käyttöön. Suomessa sekä biodieseliä että -etanolia verotetaan edelleen täysin 
samoin kuin fossiilisia polttonesteitä.

Varovaista liikkeellelähtöä biopolttoaineiden käyttöönotossa perustellaan myös sil-
lä, ettei öljyn hintaa voida varmuudella ennustaa. Öljyalalla kun on totuttu siihen, että 
mikä menee ylös, tulee myös alas. Tämä onkin totta. On syytä varautua siihen, ettei öl-
jyn hinta pidemmällä aikavälillä ole ihan niin korkea kuin nyt.

Öljyn hinnan nopea nousu nykyisiin poikkeuksellisiin korkeuksiin johtuu pitkälti no-
peasti kasvaneesta kysynnästä suhteessa öljynjalostuskapasiteettiin. Raakaöljyä on 
maapallollamme edelleen käytettävissä ainakin kolminkertainen määrä verrattuna sii-
hen, mitä olemme tähän mennessä kuluttaneet.
Siitä huolimatta on turha toivoa, että öljyn hinta putoaisi menneiden vuosikymmenten ta-
solle. Maailman supistuvista energianlähteistä käydään yhä tiukempaa kamppailua, ja hin-
ta nousee väistämättömästi, vaikka öljy- ja kaasuvarannot teoriassa pysyisivätkin runsaina. 
Kiinan, Intian ja monen muun kehitysmaan nopea talouskasvu kun imee jatkuvasti enem-
män energiaa. Kallis öljy onkin hyvä motiivi lisätä biopohjaisten polttoaineiden käyttöä.

Monissa viimeaikaisissa puheenvuoroissa on ilmennyt suuria odotuksia myös sii-
tä, että biopolttoaineiden käytön lisäämisellä parannettaisiin kotimaisen maatalouden 
kannattavuutta ja maaseudun työllisyyttä. Ei ole kuitenkaan mahdollista edellyttää, 
että tarvittava biopolttoainemäärä tuotettaisiin kotimaassa ja kotimaisista raaka-ai-
neista. Toimijat valitsevat käytettävät biopolttoaineet markkinaehtoisesti. 

Osa Suomen pelloista voidaan toki helpostikin valjastaa biopolttoaineiden tuotan-
toon. Kotimaisista raaka-aineista pystyttäisiin valmistamaan jopa 7-8 prosentin osuus 
liikenteen biopolttoaineiden kulutuksesta.

Tuotteen valmistaminen kaupallisin perustein ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Suo-
messa tuotettu biopolttoaine ei pysty nykyisillä markkinoilla kilpailemaan esimerkiksi 
Brasiliassa tuotetun etanolin kanssa. Ruotsissakin, jossa toimii jo kolme polttoaine-
etanolia valmistavaa tehdasta, suurin osa käytettävästä etanolista tulee edelleen Bra-
siliasta.

Näköalapaikka

Jyrki Niemi
jyrki.niemi@mtt.fi

Uolevi Oristo
Anne Penttilä
Juho Vanhakartano

Seinäjoella järjestettävän Far-
mari näyttelyn ohjelmassa 
oli jokaiselle jotakin: robotti 

lypsi lehmiä, poliitikot kokkasivat 

ja paappojen wanhoja masiinoita 
käynnisteltiin. Markkinahumun 
seasta löytyi yllättävän suuri kone-
kenttä, jossa alan tarjonta oli melko 
kattavasti, vaikkakin määrällisesti 
suppeana nähtävillä.

 Valtra jätti tänä vuonna  kesän 
päänäyttelyn ensimmäistä kertaa 

väliin. Keskusliikkeistä Kesko ja Ag-
rimarket olivat mukana pääasiassa 
paikallisin voimin, Agritekin Case 
ja New Holland myyjillä oli myös 
suuri osasto. Pohjalaiset koneenval-
mistajat puolustivat kotimarkkin-
aluettaan voimaperäisesti. Metsä- 
ja bioenergiaosaston pääpaino oli 

neuvonnassa, sillä valmistajat sääs-
tivät koneuutuutensa Metkoon.

Näytteilleasettajia oli torikauppi-
aat mukaan lukien yli 600. Näytte-
lyyn tutustui neljän päivän aikana 
102 000 henkeä.

 Farmari 2006 Seinäjoella

KPH 2200 Pro ilmastointilaite voidaan jälkiasentaa useimpiin traktoreihin. Pro-
malli on tarkoitettu turvesuolle ja muihin erittäin pölyisiin olosuhteisiin. Oven 
sulkemisen aiheuttaman ylipaine irrottaa pölyä, sillä suodattimet on asennettu 
"alassuin" laiteen alapintaan. Hinta asennettuna on noin 2950 €. Valmistus 
ja myynti KPH-Myynti Ky Ilmajoki (UO)

Koneviesti esitteli Farmari näyttelyn konekentällä itseohjautuvaa traktoria. 
Riviviljelyssä käytetty Ford 5610 on varustettu sähköisesti esiohjatulla oh-
jausventtiilillä. Ohjaus perustuu joko GPS -signaaliin tai ultraääniantureiden 
tunnistamaan kasviriviin, merkkarin jälkeen tai muuhun vastaavaan. Ultra-
ääniantureiden avulla järjestelmällä on ainakin teoriassa mahdollista päästä 
erittäin hyvään tarkkuuteen ilman kallista tarkkuus-GPS:ää. Koneviesti testaa 
järjestelmää, juttua on tulossa myöhemmin (UO)Wanhojen masiinoiden esittelyt keräsivät sankimmat yleisöjoukot.

Mepu ja Biofire Oy ovat aloittaneet yhteistyön lämminilmakehittimien yhtey-
dessä. Palokärki-poltin voi käyttää polttoaineenaan sekä viljaa että pellettiä. 
http://www.biofire.fi/ & http://www.mepu.com/. (JVa)

Pellonpajan automaattinavetta oli varsinainen katsojamagneetti. Ylihärmästä 
Jari ja Raili Pitkämäen tilalta oli tuotu näyttelyyn 20 lehmää lypsettäväksi ja 
ruokittavaksi automaattisesti. Lypsystä vastasi SAC:n uusi lypsyrobotti ja auto-
maattisesta ruokinnasta huolehtivat apesekoittaja ja mattoruokkija.
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Farmari-näyttelyn yhteydessä järjestettiin huipputekniikkakisa. Kilpailun 
ideana on mitata kilpailijoiden taitoja nykyaikaisen traktorin toimintojen 
ohjelmoinnissa. Kysymykset oli laadittu yhdessä konemyyjien ja järjestä-
vän tahon, eli Pro Agrian toimesta. Kilpailu järjestettiin kolmena eri päi-
vänä siten, että torstaina kilpakoneena oli Massey Ferguson, perjantaina 
New Holland ja lauantaina John Deere.

Aikaa tehtävien suorittamiseen oli seitsemän minuuttia, jonka jälkeen 
suoritus arvioitiin. Kolme parhaiten menestynyttä palkittiin kunakin 
päivänä konevalmistajien lahjoittamilla palkinnoilla. Sijoitukset selviävät 
oheisesta tulostaulukosta. Palkintojen yhteisarvo päivittäin oli 500 e.

Kilpailu suoritettiin paikallaan olevassa traktorissa, varsinaista työtä 
koneilla ei siis tehty. Katsojan kannalta nykyinen tilanne ei ole niin mie-
lenkiintoinen kuin se voisi olla. Järjestäjät kehittävät kilpailua jatkuvas-
ti ja tarkoituksena onkin jatkossa sisällyttää kisaan myös työtilanteita, 
kunhan  turvallisuuskysymykset saadaan ratkaistua.

Tulokset

Tehtävät merkeittäin

Massey Ferguson 
1.  Muuta traktorin nopeudenhallinta vipuajolta poljinajolle ja sen jäl-

keen Power-ajotavalta Eco-ajotavalle.

2.  Säädä poljinajolle maksimi  nopeudeksi 30 km/h.
3. Ohjelmoi traktorin liikkeellelähtönopeudeksi:
 a) eteen 4 km/h
 b) taakse 3 km/h
4. Säädä vakionopeusmuistipaikkaan SV1 nopeudeksi 3,8 km/h ja va-

kionopeusmuistipaikkaan  SV2 nopeudeksi 1,5 km/h.
5.  Aktivoi vakionopeusmuistipaikat käyttöön ja aja ensin SV1 nopeu-

della ja sen jälkeen SV2 nopeudella.
6.  Valitse voimanottonopeudeksi 540 rpm, kytke sen jälkeen voimanu-

losotto pyörimään valitsemallasi nopeudella ja muuta traktorin ajo-
tapa voimanotto-moduulille.

New Holland 
1.  Säädä työkoneen leveydeksi ajotietokoneeseen 5,5 m.
2.  Säädä kolmannen hydrauliikkaventtiilin virtaus 65 %:iin.
3.  Säädä moottorin vakiokierrokset 1450 rpm muistipaikkaan 1 ja 1900 

rpm muistipaikkaan 2.
4.  Laita päälle maantieautomatiikka vaihteille 9 – 17
5.  Säädä nostolaitteen maksimi nostokorkeus korkeuteen 60.

John Deere 
1.  Hydrauliikka
 a) Säädä 2-lohkon virtausaika 5 sekuntiin.
 b) Säädä 2-lohkon virtausmäärä 80 prosenttiin täydestä arvosta.
2.  Säädä 3-lohkon virtaus hydraulimoottoria varten jatkuvalle virtaukselle.
3.  AutoPower vaihteisto.
 a) Aseta AutoPower-automatiikan säädin ECO-tilaan säästääksesi 

polttoaineen kulutusta.
 b) Aseta eteenpäin ajolla 1. alueen maksiminopeudeksi 4 km/h.
 c) Aseta vakionopeussäätimellä halutut moottorin kierrokset 1450 rpm
4.  Päisteautomatiikka
 a) Ohjelmoi HMS muistipaikkaan nro 1 nostolaitteen nosto ylös, nelive-

don kytkentä pois päältä, 3-hydrauliikkalohkon sylinterin ulostyöntö.
 b) Ohjelmoi muistipaikkaan nro. 2 samat toiminnot päinvastaisessa 

järjestyksessä.

Torstai 3.8. Massey Ferguson 

Sijoitus Nimi Paikkakunta Pisteet

1 Lahdenmaa Kari Kauhajoki 44
2 Ketela Pasi Ilmajoki 44
3 Lahdenmaa Juha Kauhajoki 35
4 Ollila Antti Ylivieska 21
5 Hyyppä Lauri Lohtaja 17

Perjantai 4.8. New Holland 

Sijoitus Nimi Paikkakunta Pisteet

1 Isokääntä Jussi Kauhajoki 49
2 Rajahalme Toni Kauhajoki 49
3 Lindholm Roni Kortesjärvi 40
4 Kattelus Mika Lapua 33
5 Mattila Pekka Nurmo 33
6 Lehtiaho Tuomo Purmojärvi 24
7 Seppi Juha Kauhajoki 10

Lauantai 5.8. John Deere 

Sijoitus Nimi Paikkakunta Pisteet

1 Rintaluoma Jarmo Kauhajoki 32
2 Rinta Mikko Vähäkyrö 26
3 Lokasaari Iiro Kannus 26
4 Sysimetsä Santtu Kannus 26
5 Kohtamäki Teemu Vähäkyrö 24
6 Kässi Saara Uurainen 11

Huipputekniikkakisa

Lame-imupainevaunun taakse voidaan asentaa hydraulimoottorikäyttöinen 
letkukela, johon mahtuu 30 metriä 3" paksua imuletkua. Kelan ansiosta useim-
pien omakotitalojen sakokaivot voidaan tyhjentää tieltä käsin. Kela maksaa 
4300 verollista euroa. Laakson Metalli Oy/K-Maatalous. (UO) 

TEM-Tuotteella on tarjota 
myös kesantomurskauspuo-
lelle uusi tuotemerkki. Italia-
lainen Orsi Group valmistaa 
erimallisia kesantomaiden 
ja joutoalueiden hoitoon so-
pivia murskaimia. Kuvassa 
työleveydeltään 220 sentti-
nen murskain, joka voidaan 
hydraulisesti säätää alaspäin 
50 astetta ja ylöspäin pystyyn 
90 asteen kulmaan. Laitteen 
hinnaksi osastolla ilmoitettiin 
6700 e, sisältäen veron. (IS)

Sami-täyttöruuvin pituus on 3 tai 4 metriä. Put-
ki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 
3-metrisen ruuvin tarjoushinta on 1360 e. 
Reikälevy Oy/Agrimarket. (UO)

Jussi täyttöruuvimallistoon on tullut 200 mm put-
kella varustettu aikaisempaa tehokkaampi malli. 
Ruuvin putki eli ulkovaippa on ruostumatonta 
terästä. Vakiopituudet ovat 4 ja 4,5 m. Näytte-
lyssä olleen vaunun laitojen päälle oli asennettu 
suursäkin tyhjennyslaite. Vaunuun ei tarvitse enää 
kiivetä heilumaan puukon tai vesurin kanssa, sillä 
suursäkki rikotaan turvallisesti laskemalla se kuor-
maimen avulla terän päälle. Jussi-tuote Oy. (UO)

Pellettipolttimeen ja Termax-kattilaan on liitetty 
hälytyslaitteisto, joka lähettää tiedon käyttäjän 
matkapuhelimeen kattilassa varajärjestelmänä 
toimivan sähkövastuksen päällekytkeytymisestä. 
Hälytyslaitteiston verollinen hinta on 500 €. Lait-
teen avulla voi myös ohjata toimintoja kännykällä 
tai tehdä esim. lämpötilakyselyjä, jos laitteistoon 
on asennettu lämpötila-anturi. Nord Mills. (AP)



Täydellinen Schumacher 
teräjärjestelmä – ”unohda turhat 
keskeytykset puinnin aikana”
• Sama teräjärjestelmä kaikille 

kasvilajikkeille
• Erinomainen leikkuu 
• Työnteko joustavampaa
• Ei jälkisäätöä
• Terän vaihtaminen helppoa
• Ohjainlevyt tukevat ja vakauttavat 

teräruotoa

”Korjaa Rapsi vaivattomasti”
• Kaksoisteräjärjestelmä jossa sileät terät
• Yläpäähän asennettu veto  
• Tärinätaso alhainen vedon aikana
• Tukeva rakenne mutta pieni paino
• Yleiskiinnike joka sopii useimpiin 

puimurimalleihin

Laonnostimet
Varastossamme laonnostimia 
useimpiin puimurimalleihin

Hinnat esim:
Sampo Hinta 17,-

New Holland  Hinta 16,-
Tuotenro 3600–240

Claas Lexion  Hinta  16,50
Tuotenro 3025-626299

Kaksoissormet
Meiltä löytyy kaksoissormet
useimmille puimurimalleille

New Holland Hinta 13,-
Tuotenro 3030-80379720

Claas Hinta 13,-
Tuotenro 3025–676235

Volvo BM Hinta 13,-
Tuotenro 3015–4464426

Schumacher Hinta 15,-
Tuotenro 3910–410100010

TERÄJÄRJESTELMÄ

UUTUUS!

MÖRTL – SIVUTERÄ

HINTA 1590,-
Tuotenro 3850–1005 Oikea

YLEISKIINNIKE

HINTA 298,-
Tuotenro 3850–1750

KAAPELISARJA

HINTA 60,-
Tuotenro 3850-1050

YLEISMALLI
LAONNOSTIN

HINTA 17,-
Tuotenro 3600–260

SILPPURIN
PYÖRIVÄT TERÄT

HINTA ALK. 330

Tuotenro 3605-0566-ORT

SCHUMACHER
LAONNOSTIN

HINTA 19,-
Tuotenro 3910-AS100

Meiltä löytyy myös laaja
valikoima täydellisiä teriä,
mm. seuraaviin puimurimal-
leihin:
Sampo, Claas, MF, New Hol-
land, John Deere, Deutz-
Fahr, Volvo.

Kaikki hinnat ovat verollisia
OVH-hintoja

TÄYDELLISET
ELEVAATTORIKETJUT

TÄYDELLISET
TERÄT

G R E N E

- ja olet hyvissä käsissä

Soita ja kysy lähintä varaosajälleenmyyjää!
Grene Oy, Mestarintie 2, 25700 KEMIÖ, puh 02–420 64 600
grene@grene.fi

Tuotenro 3073-R620041

79,-

www.grene.fi
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Traktoriuutuuksista mainittakoon uu-
si Massey Ferguson 6497. Sen 7,4 l 
Sisu-dieselissä on 4 venttiiliä sylin-
teriä kohti ja polttoaine syötetään 
Commonrail-järjestelmällä. Nimellis-
teho on 210 hv/155 kW, suurin teho 
kiipeää 10 hevosta korkeammaksi. 
Vääntömomentti on 928 Nm.  Dyna 6 
-vaihteiston suurin nopeus on liiken-
netraktorissa 50 km/h.  K-maatalous 
(UO)

Belarus 1221.3 traktorin moottori on uusittu ja se täyttää nykyiset päästö-
määräykset, vaikka kone on vielä varustettu rivipumpulla. Tehoa löytyy 140 
hevosvoimaa. Synkronoidussa vaihteistossa on 16 vaihdetta eteen ja 8 taakse. 
Hydrauliikan tuotto on 60 l/min ja vakiovarustukseen kuuluu kolme kaksitoi-
mista venttiiliä. Koneen verollinen hinta on 52.200 €. Agrikymi Oy (UO).

New Hollandin matalaprofiilisen TS-A Delta malliston yläpäähän on tullut 
uusi malli. Mallimerkinnällä TS130A varustetussa koneessa on 96 kW tehoa 
ja 583 Nm vääntöä. Vakiovarustukseen kuuluu etukuormainkäytössä kätevä 
kattoikkuna. http://www.agritek.fi/. (JVa)

Case-IH JX1060C soveltuu hyvin kunnallisteknisiin töihin pienten ulkomittojen-
sa ansiosta. Koneessa on kuitenkin isommista traktoreista tuttua tekniikkaa, 
kuten pikavaihteet, suunnanvaihto ja sähköinen tasauspyörästön lukkojen 
kytkentä. Esillä ollut kone oli varustettu Triman kuormainmalliston pienimmällä 
kuormaimella. http://www.agritek.fi/. (JVa)

Case-IH CVX-sarjan traktorien moot-
torit on varustettu commonrail-teknii-
kalla. Commonrailin myötä moottorit 
ovat entistä tehokkaampia. 
http://www.agritek.fi/. (JVa)

Strautmann valmistaa 
myös rehuleikkureita. 
Kuvassa oleva malli on 
varustettu hammaste-
tulla terällä. Rehukak-
ku irrotetaan hydrauli-
sylinterin käyttämällä 
"u loshe i t tä jä l lä" . 
NHK-Keskus Oy. (UO) 

Trailerikeskus on aloittanut ranskalaisten Ecim-perävaunujen maahantuonnin. 
Esillä olleen koneenkuljetusvaunun perä on matalammalla kuin muu lava, joten 
nousukulma jää pieneksi ja matalienkin ajoneuvojen ajaminen lavalle on help-
poa. Mallisto on laaja, sillä se kattaa monenkokoiset vaunut aina henkilöauton 
perävaunuista 19 t kuorma-auton vaunuihin. http://www.trailerikeskus.fi/. (JVa)

Profi Pneuma on piensiementen kylvökone, joka on varustettu kahdeksalla syöttölaitteen lähdöllä ja suuttimella. Lietso 
siirtää siemenet levitysputkien kautta suuttimille, jotka levittävät siemenet pellon pinnalle. Toimintaperiaatteen ansiosta 
kylvö onnistuu tuulisemmissa olosuhteissa kuin keskipakolevittimillä. Laite oli näyttelyssä asennettu Juncarin lavalle, myös 
mönkijä sopii alustakoneeksi. (UO)

KSM esitteli uuden moniöljypolt-
timensa, jonka polttoaineena voi 
käyttää esimerkiksi rypsiöljyä. Mal-
listo kattaa 20 – 200 kW tehoalueen. 
(JVa) 
http://www.ksm.fi

Nord Millsin osastolla esi-
teltiin traktoriksi rekisteröi-
tävää Juncarin JC13B-ajo-
neuvoa, joka sopii esimer-
kiksi puutarha- ja maati-
loille töihin, joissa tarvitaan 
kippilavan ja lisäksi auton 
peräkärryn verran kuljetus-
kapasiteettia sekä riparen-
kaiden tuomaa peltoajokel-
poisuutta.  Voimanlähteenä 
on 13 hv:n nelitahtinen 
Kawasaki-bensiinimoottori, 
saatavissa myös 20 hv:n 
Mitsubishi diesel. Perus-
mallin verollinen hinta on 
8400 e (AP)

R. Laaksosen 
v a l i ko i m i s t a 
löytyy myös 
Helikite lintujen 
pe lä t i npa l l o. 
Helikite muo-
dostuu leijasta 
ja heliumpallos-
ta. Korkeimmil-
laan 60 metriin 
nouseva laite 
pelottaa linnut 
t e h o k k a a s t i 
pois esimerkiksi 
marjaviljelmien 
ja puutarhojen 
läheltä. (JVa)
http://www.
rlaaksonenoy.fi
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Turun Konekeskuksen edustama Unian Ares-lautasmuokkainvalikoima täy-
dentyy 4,5 metriä leveällä kokoon taitettavalla mallilla. Kuvassa näkyy myös 
lisävarusteena saatavan hinausvarustuksen kuljetuspyörät. http://www.turun-
konekeskus.fi/. (JVa)

Kivipekka-lautasmuokkain on uudistunut viime syksyn ensiesittelyn jälkeen. Lisäva-
rusteena muokkaimen eteen saa järeän crossboard-tyyppisen latan, jonka terälaput 
ovat 150 mm leveät. Muokkaimen taakse puolestaan saa automaattisesti säätyvän 
jälkiharan. Vakiovarustukseen kuuluvien pakkerirenkaiden tilalle saa kumisen 
umpipakkerin, joka puolustaa paikkaansa etenkin kivisillä mailla, joissa tavallisten 
renkaiden rikkoutumisvaara on suuri. http://www.pel-tuote.fi/. (JVa)

R. Laaksonen tuo maa-
han Emy Elenferin jä-
reitä vaakatasojyrsimiä. 
Kone on varustettu 32 
cm pitkillä piikeillä, jot-
ka muokkaavat syvältä. 
Roottoriakselit ovat va-
kiona 45 mm ja lisäva-
rusteena saa vahvemmat 
50 mm akselit. Rootto-
rien laakerit voi vaihtaa 
yksitellen purkamatta 
koteloa. http://www.
rlaaksonenoy.fi/. (JVa)

Strautmann Super-Vitesse IIH Plus on varustettu aikaisempaa mallia tiheäm-
mällä roottorilla. Ohjautuva akselisto on järeytynyt, ja suurin tarjolla oleva 
rengaskoko on nyt 700/45-22,5. NHK-Keskus Oy. (UO)

Junkkarin hi-
n a t t a v a a n 
ruiskuun saa 
lisävarusteena 
500 litran säi-
liön varsinaisen 
ruiskutussäiliön 
e t u p u o l e l l e . 
L i s ä s ä i l i ö t ä 
voidaan käyt-
tää esimerkiksi 
huuhte lusä i -
liönä tai nor-
maalin säiliön 
jatkeena. http://
www.junkkari.
fi/. (JVa)

Tempo PRO 12–15 
koukkulavavaunun ko-
konaispaino on 15 t ja 
suurin kuorman koko 12 
t. Koukkutornin hydrau-
lisesti hallittavan nivelen 
ja hydraulisen lukittavien 
akseleiden ansiosta lava 
nousee alustalle mata-
lampaa liikerataa. Ren-
gaskoko on 500/50x17". 
Hintalapun 15 900 €:n 
lukema on edullinen. 
Agrikymi (UO)

Evi 14 KL koukkulava-
vaunun kantavuus on 
14 t, jolloin kuorman 
kooksi jää 2950 kg:n 
omapaino huomioiden 
11 t. Traktorissa tulee 
olla kolme kaksitoimista 
ulosottoa. Vaunun hinta 
ilman lavaa on 23.200 €, 
kun alusta on varustet-
tu 500/50x17 renkailla. 
(UO)

Green Power kultivaattoriin saa lisävarusteena kumijousitetut lautaset, jotka 
tulevat muokkaimen eteen ja leikkaavat olkimassan ennen varsinaisia kulti-
vaattorin piikkejä. Itse kultivaattori on kaksirivinen ja varustettu 430 mm le-
veillä hanhenjalkaterillä ja täysautomaattisilla kierrejousilaukaisimilla. Piikkien 
jälkeen ennen pakkeria on kahdeksan kappaletta tasauslautasia tasoittamassa 
työjälkeä. http://www.greenpoweragri.com/. (JVa)


