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Kone-Forum 2006 

Nyt kaikissa MF 6400 -sarjan malleissa (74–169 kW, 100–230 hv) on Dyna-6 
vaihteistot. Mallien 6485, 6490 ja 6495 konepeiton uuden muotoilun alta 
paljastuu uudelleen suunniteltu kennopaketti.  Uudessa eturunkorakenteessa 
on aiempaa kantavampi moottorin öljypohja ja valmius suoraan runkoon ilman 
sovitusosia kiinnittyvän etunostolaitteen asennukseen. Ajovoimansiirron saa 
myös eko-versiona, jolla viiden kympin nopeus saavutetaan moottorin käynti-
nopeudella 1800 kierrosta minuutissa. K-maatalous. (HH)

Deutz-Fahrin K-sarjan yläpuolelle sijoittuviin (tyyppinumerosta 130 lähtien) 
Agrotron-malleihin saa Profiline-varustuksen, joka koostuu 40+40 -ajovoi-
mansiirrosta (0,5–50 km/h), hallintalaitekyynärnojasta ja siinä olevasta 
monitoimikahvasta, pikavaihde- ja päisteautomatiikoista, kuormantunte-
vasta hydrauliikasta ja neljästä ulkopuolisen hydrauliikan sähköohjatusta 
lohkosta. Mallikohtaisesti vakion ja Profilinen hintaero on mallistovälillä 
130-165.7 on mallista riippuen 5000–6500 euroa. Agrotron 180.7:n saa 
vain Profilinena. K-maatalous. (HH)

John Deeren uudet sak-
salaiset 6030- ja 7030-
sarjojen traktorit tulevat 
tuoreeltaan markkinoille. 
Uutuuksista tarkemmin 
KV:n numerossa 13/06. 
Agrimarket.  (HH) 

Rautainen naishahmo 
sulostutti Reikälevy Oy: n 
osastoa.  

Agrimarketin ja K-Maatalouden
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K-maatalouden tuorein muokkauskone-edustus on saksalainen Lemken. Tarjolla on 
sekä kyntöauroja, kultivaattoreita että lautasmuokkaimia. Auran ja lautasmuokkaimen 
osalta palaamme tarkemmin asiaan alkuvuodesta. (HH)

Nostolaitekiinnitteiseen Väderstad Carrieriin saa hinausvarustuksen, johon 
voi kiinnittää Crossboard-jousietuladan. Mallikohtaiset työleveydet ovat 
joko 3, 3,5 tai 4 metriä. Agrimarket. (HH)

Amazone Cenius kultivaattorissa 45-millisestä pyöröteräksestä valmistetut silmukkapiikit 
ovat kolmella akselilla. Pikakiinnitteisestä kärkivalikoimasta tässä olevaan koneeseen on 
valittu leveät hanhenjalat. Viimeisen piikkirivin urat tasataan auravilla lautaspareilla. Jyrä 
on sama kuin Catros-lautasmuokkaimessa. Agrimarket. (HH)Kverneland-aurojen sälesiivet on tarkoitettu helpottamaan kyntöä 

tarttuvilla ja kuluttavilla maalajeilla. Agrimarket. (HH)

Potilan KK-13 kultivaattorissa perusrakenne on entinen. Muokkaus- ja oljenmultaustehoa on parannettu koko muokkausleveydeltä leikkaavilla siipi-kierreterillä, 
takimmaisen piikkirivin jättämät urat tasataan auraavilla raapoilla ja pinnan viimeistelystä vastaa putkivarpajyrä. K-maatalous. (HH) Väderstad Cultus -kulti-

vaattorissa piikit on si-
joitettu 250 millin jaolla 
neljälle akselille. Moni-
puolisen terävalikoiman 
ansiosta kone mukautuu 
vaihteleviin muokkaustar-
peisiin. Kiinteärunkoisten 
mallien muokkauslevey-
det ovat 3 ja 3,8 sekä 
taittuvarunkoisten 4,2, 5 
ja 6,2 metriä. Agrimarket. 
(HH)
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JAKELUN UUDET TUULET!
YRITTÄJÄVETOINEN MEPU-
JÄLLEENMYYNTIVERKOSTO
– NYT LÄHEMPÄNÄ SINUA!

ALAVUS: Pekka Väli-Torala Oy, (06) 515 5200. JALASJÄRVI: Matti Saarnio Oy, (06) 456 5230.
JOENSUU: Kauko E. Naumanen Oy, 050 311 2071. JYVÄSKYLÄ: Jyväs-Martti Oy, 040 550 4572.

KARJAA: Karjaan Rauta Oy, (019) 27931. KAUHAVA: Risto Kangas Oy, (06) 434 7500.
KIURUVESI: Risto Röytiö Ky, (017) 821 8700. KOUVOLA: Kone-Haka, (010) 425 9000.

LAHTI: Y-Maatalous, (03) 735 4700. NIVALA: T&T Reinikainen Oy, 044 545 8528
NURMIJÄRVI: Y-Maatalous, (09) 276 4550. OULAINEN: Tavaratalo Oja Oy, (08) 479 7233.

PAAVOLA: Y-Maatalous , (08) 276 084. PIHTIPUDAS: Rauta-Minna, 040 574 1579.
PORNAINEN: Y-Maatalous, (019) 664 7826. TOHOLAMPI: JMT Koskela Oy, 044 086 6846.

VÖYRI: Oy Vörå Maskin o Traktor Ab, (06) 384 4600.
TEHTAAN KUIVURIMYYNTI: (02) 275 4444.

MEPU OY, Mynämäentie 59, 21900 Yläne
Puh. (02) 275 4444, Fax (02) 256 3361, mepu@mepu.com

www.mepu.com

MEPU RCW-junior
• tilavuudet 100-310 hl
• elevaattorit 60-100 tn
• tehotarve 170-400 kW

MEPU RCW
• tilavuudet 130-600 hl
• elevaattorit 60-100 tn
• tehotarve 300-800 kW

MEPU paketti-
ja siiloratkaisut
• 6 perusmallia
• pohjakartiot ja siiloelementit
eri kokoisina (metristä -
kolmeen metriin)

Räätälöidyt
tilakohtaiset
ratkaisut

MEPU  -uunit
• jämäkät ja pitkäikäiset
• korkea hyötysuhde
• 7 uunikokoa, 130 - 1500kW
• tulipinnoilla 8 vuoden takuu
• myös pelletti/hakevaihtoehdot

Valitse oikean kokoinen MEPU

KUIVAUSTEHOA
TALOUDELLISESTI JA TYYLILLÄ

Suunnittele kuivuri nyt!
Käytä ennakkoehdot hyväksi!

Mepun uutta ja tehokasta kuivaustekniikkaa ja varastointia
TEHOKAS, TALOUDELLINEN JA TURVALLINEN KUIVAUS

Junkkarin järeimmän koukkulavavau-
nun kantavuus on 20 tonnia. Hydrau-
litoiminnot ovat osin sähköohjattuja. 
Letkutus hydrauliselle takalaidalle ja 
jarrut etupyörissä sisältyvät varustuk-
seen. Agrimarket. (HH)

Tuhti WS 120 D -maansiirtovaunun kantavuus on 12 tonnia, 
pyöräkoko 500/50-17 (ELS), jarrut etupyörissä. Kulutusteräk-
sestä valmistetussa lavassa levyvahvuus on pohjassa kuusi 
ja laidoissa neljä milliä. Lavatilavuuden 14,2 kuutiometriin 
nostava viljakasetti on lisävaruste. K-maatalous. (HH)

Dometal panostaa Multiva-perävaunuissaan myös käyttöturvallisuuteen. TR-vaunuihin saa sivulaitojen 
yläreunoihin kiinnitettyjen kiskojen varassa, köysivedolla levittyvän ja kasautuvan kuormapeitteen. 
Korkealaitaiseen vaunuun kiipeämistä puolestaan helpotetaan tikapuilla, jotka seuraavat vaunua lavan 
alla olevissa riipukkeissa. K-maatalous. (HH)

Agronic Combi -paalaimen paalikammion laakerien takuu on kova: 5 vuotta tai 
50 000 paalia. Uutuutena paalaimessa on haponkestävästä teräksestä valmis-
tettu PDH-10 kalvopumppuhapotin, joka on tarkoitettu yleisesti käytettävien 
säilöntänesteiden pumppaukseen ja annosteluun. Pumpun tuotto on 10 l/min 
ja paine 3 bar. Pumpun takuu on 12 kk. (PK)

Junkkarin ruiskut on saatavana entistä leveämmillä ja järeämmillä puomistoil-
la. Tarjolla on nyt 18, 20 ja 21 metriset mallit. (JVa)
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Pomo-generaattorisarjassa on kiinteisiin asennuksiin kaksi dieselmallia, joista pie-
nempi, 39,9 kVa:n tehoinen 40D 15 A riittää 63 ampeerin sulakekokoon, suurempi 
61 kVa:n 60D 15 A 80–100 ampeeriin. Edellisessä on nelisylinterinen, 3,8-litrainen 
ja ilmajäähdytteinen Deutz, jälkimmäisessä kuusisylinterinen ja 5,7-litrainen. Lait-
teissa on elektroninen jännitteensäädin, ohjaus- ja valvontayksikössä on verkon-
vaihtokytkin ja automaattikäynnistys. On suositeltavaa, että jo rakennusvaiheessa 
generaattorille tehdään ohituskytkentä, jolloin sen huolto- ja korjaustyöt voidaan 
tehdä sähköjä katkaisematta. 40 D:n verollinen tarjoushinta on 12 250 euroa, 60 
D:n 14 300. – K-Maatalous. (PJ)

Amazone UF 901/1201 -kasvinsuojeluruiskujen säiliötilavuudet ovat 1050/1350 
litraa.  Säiliöiden uuden muotoilun ansiosta painopisteet ovat lähellä traktoria, 
puhdasvesisäiliöt on integroitu pääsäiliöihin. Kalvomäntäpumppujen tuotot 
ovat 160/210 litraa ja puomileveydet 15/21 metriä. Agrimarket. (HH)

Hardi Ranger Eagle- ja Pro-ruiskut tarjoavat Commandereja edullisemman 
vaihtoehdon hinattavan ruiskun tarpeeseen. Molemmissa säiliön nettovetoi-
suus on 2200 litraa ja pumppujen tuotot puomileveyden mukaan joko 114 tai 
194 litraa minuutissa. Eaglessa puomileveydet ovat joko 18, 20 tai 21 metriä 
ja Prossa 12, 15, 16 tai 18 metriä. Hardin meikäläisiin ruiskutustarpeisiin räätä-
löidyssä Master Classic -nostolaiteruiskussa on 1200-litrainen säiliö, tuotoltaan 
174-litrainen pumppu ja 15-metrinen puomi. K-maatalous. (HH)

Elho HNM 370 C -hinattava niittomurskain suurentaa hinattavien mallistoa. 
Laitteen työleveys on 3,7 metriä ja kuljetusleveys 3,5 metriä. Niittomurs-
kaimessa on perinteinen Elhon HydroBalance -vaimennus, murskainroottori 
suorilla terässormilla ja säädettävä vastakampa. Rengaskoko on mittava 
380/75-17. (PK)

Agronic Oy:n 20 m³ lietevaunu oli uudistunut monilta osin. Vaunu oli saanut kol-
mannen akselin, silppuavan pumpun, pumppukuormaimen kolmannen nivelen, 
tyhjennysmahdollisuuden vaahtoletkun kautta, hydraulisen painonsiirron, muute-
tun kiekkomultaimen rungon (sallii kallistelun) sekä uudenlaisen pintakäsittelyn 
(polyuretaani ja lakka). (PK)

Kverneland 7520 paalinkäärin on muuttanut nimensä Taarupiksi. Käärin on 
varustettu pyörivällä käärintäpöydällä ja sillä voidaan kuljettaa kahta paalia 
samanaikaisesti. Käärimeen on mahdollista saada kolme erilaista ohjaus-
vaihtoehtoa: kaapeliohjaus (M), JoyStick-ohjaus (S) ja tietokoneohjaus (C). 
Agrimarket. (PK)

Kone-Forum 2006 keräsi kaikkiaan yli 26 000 kävijää, suunnilleen 1 000 
yli järjestäjien asettaman tavoitteen. Järjestäjien mielestä näyttely onnis-
tui erinomaisesti. Hallilaajennuksen ansiosta näyttelytilaa oli yhteensä 
20 000 neliötä, joten Kone-Forum oli laajempi kuin koskaan ennen.

Päivittäiset kävijämäärät olivat: keskiviikkona 9 100, torstaina 8 800 
ja perjantaina 8 200.

26 000 kävi  
Kone-Forumissa

Kiekkovantain varustettu Amazone-kylvöko-
ne on tarkoitettu sekä nurmen suorakylvö-
paikkaukseen että piensiementen kylvöön. 
Vannaspainotus on joko mekaaninen tai 
hydraulinen.  Agrimarket. (HH)
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Vama-Productin esittelemien tuotteiden joukossa oli kolme uutuutta: levenevä kauha, kelluvateräinen alueaura ja raivauspää. Levenevä kauha on tarkoitettu piho-
jen ja pysäköintialueiden lumenpoiston erikoistyökaluksi. Kauhan perusleveydet ovat 2,1 ja 2,5 metriä. Kauhan päätyjatkeiden ollessa täysin ulkona työleveyteen 
saadaan 1,2 metriä lisää. Erillisen suuntaventtiilin avulla jatkeiden portaaton erilliskäyttö on mahdollista. Kauhassa on jousikuormitteinen törmäyssuoja. Se ja työn-
töpukin rakenne mahdollistavat kauhan nousemisen esteen ylitse. 2,1-metrisen kauhan verollinen hinta on 4 500 euroa. Kelluvateräisen alueauran teräpalkki pyrkii 
törmäyksessä nostamaan terän esteen yli. Työleveydet ovat 3,2 ja 3,44 metriä. Hinnat lähtevät 7 250 eurosta. Kaivurin tai maatilakuormaimen puomiin kytkettävä, 
pyöriväteräinen raivauspää soveltuu vesakoiden ja taimikoiden raivaukseen, osin myös harvennustöihin. Leikkuupää kääntyy myös sivusuunnassa, jolloin sitä voidaan 
käyttää sähkö- ja puhelinlinjoilla olevien puiden pystykarsintaan. Raivauspää painaa 290 kiloa ja sen verollinen hinta on 11 900 euroa. – K-Maatalous. (PJ)

Terästakomon Palax Cleaner -puhdistusrumpu erottelee roskat klapien joukosta. Klapit 
siirtyvät säkitykseen tai jatkokuljettimella esimerkiksi polttopuuvarastoon. Sähkökäyttöinen 
puhdistin toimii minkä tahansa klapikoneen kanssa. Puhdistusrummun verollinen hinta on 
3 980 euroa. Palax Combi M II:n erottuu perusmallista sivusuunnassa kääntyvän hydraulikul-
jettimensa ansiosta, urakointimalli KS 35 S puolestaan sillä, että toimintojen ohjaukseen on 
1-vipuhallinta. Jos konetta käytetään ympärivuotiseen urakointiin, sen lisävarusteeksi suosi-
tellaan öljynjäähdytintä. Combin verollinen hinta on 4 490, KS 35 S:n 9 120 euroa. (PJ)

JD:n kiinteistötraktorisarjan huipulle on tullut 
täydennystä. 4720-mallissa on JD:n oma moot-
tori sekä ohjaamo. Ohjaamo eroaa pienemmis-
tä malleista selvästi, sillä hallintalaitteet on 
keskitetty maataloustraktorityyppisesti oikealle 
puolelle ja lattia on tasainen. Lisäksi traktori on 
varustettu vakio- ja maksiminopeuksien sääti-
millä. Hinnat alkaen 39 500 e alv. 22 %. (JVa)

Vapo toimittaa kutterinlastua, turvetta ja ruokohelpisilppua kuivikekäyttöön 
100  x 120 sentin pyöröpaaleihin pakattuna. Kutterinlastupaalin irtotilavuus 
on noin kolme kuutiota, kuiviketurvepaalin 2,5 ja ruokohelpisilppupaalin 
kolme kuutiota. Paalien paino vastaavassa järjestyksessä on 300, 350 ja 270 
kiloa. Paalit toimitetaan asiakkaan pihaan täysinä nuppikuormina, jolloin 
pienin toimituserä on 24 paalia irrallaan tai 12 lavalla kaksi päällekkäin. 
Lavoittamaton paali maksaa 50 euroa veroineen, lavoitettu 53. Lavoitetun 
kuorman purkamisesta auton kappaletavaranosturilla veloitetaan 30 euroa. 
Rekkakuormittain – 60 irtopaalia tai 30 lavaa – yhteen paikkaan toimitetusta 
erästä saa 10 prosentin, kahteen paikkaan toimitetusta 5 prosentin alennuk-
sen. – Agrimarket, K-Maatalous, Vapo-tilauskeskus. (PJ)
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Tähänastinen Antti-kuivu-
rimallisto on lähtenyt koti-
markkinoiden tarpeista, ja 

niitä sopeutettiin vientimarkkinoi-
den oloihin. Toimitusjohtaja Kalle 
Isotalon mukaan ajattelutapa on 
muuttunut nimenomaan viennis-
tä saatujen kokemusten myötä: 
uuden sukupolven Agrosec-perus-
mallisto sopii sellaisenaan niin ko-
timaan kuin vienninkin tarpeisiin. 
”Taustalla on luonnollisesti myös 
suomalaisten viljatilojen keskikoon 
voimakas kasvu.”

Mallistossa on kolme sarjaa: 
Mixflo, Duoflo ja Conflo. Kir-
jainyhdistelmät kuvaavat tavallis-
ta, kierrättävää eräkuivuria (MF), 
erä- ja jatkuvatoimisen yhdistel-
mää (DF) ja jatkuvatoimista (CF). 
Ne ovat yhteensopivia XL-sarjan 
kanssa. Näiden lisäksi tuotannos-
sa on vielä jonkin aikaa modu-
laarisesta sarjasta poikkeava Mega 
(M). Silloin kun kuivureiden koot 
kasvavat, käytetään läpimitaltaan 
metrisiä ilmaputkia.

MF on tarkoitettu kotimaisiin 
oloihin, DF esimerkiksi Baltiaan, 
jossa viljan liian isot kosteuserot 
eivät mahdollista jatkuvatoimisen 
kuivurin täysimääräistä hyödyntä-
mistä ja jatkuvatoiminen oloihin, 
joissa tasalaatuista viljaa kuivataan 
teollisessa mittakaavassa.

MF-sarjan mallisto lähtee 16,9 
kuution kokonaistilavuudesta. Si-
joittamalla useita koneistoja pe-

räkkäin ja yhdistämällä niitä taso-
kuljettimin kuivaamon kokonaisti-
lavuus voi olla enimmillään 194,2 
kuutiota.

Peräkkäiset kuivurikoneistot yh-
distetään toisiinsa tasokuljettimin. 
Niiden nimellisteho on 80 tonnia 
tunnissa. Lyhin kolakuljetin on 
kolmimetrinen, pisimmillään ne 
riittävät 45 metrin siirtomatkaan. 
Kuljetinkolat ovat muovia. Samat 
kuljettimet käyvät sekä kuivurin 
kanteen että pohjakartion alle. Sul-
kijoille on käsikäyttö, ketjuvälit-
teinen käsikäyttö tai sähkökäyt-
tö. Sulkijan aukon mitta on 250 x 
500 cm, ja sulkija voidaan asentaa 
mihin tahansa kohtaan kuljetti-
men pohjaan.

Ohjauskeskuksena on toisen su-
kupolven Logicontrol, johon kuu-
luu täydellinen eränvaihtoautoma-
tiikka kahdelle peräkkäiselle erälle. 
Myös seuraavan erän täyttöä valvo-
taan logiikkaohjauksella. Etäkäyt-
töön kotitietokoneelta on PCLogi-
valvomo-ohjelma, jolla myös erä-
kohtaiset tiedot saadaan tallennet-
tua tietokoneelle. Silloin, kun ko-
neisto on vaaka-antureiden päällä, 
ohjelma toimii samalla varaston-
hallintaohjelmana. GSM-modee-
miyhteys mahdollistaa kuivaus- ja 
katkaisulämpötilan muuttamisen 
kesken kuivauksen sekä tilannera-
porttien kyselyn. Hälytykset ja tie-
dot kuivauksen päättymisestä vä-
littyvät matkapuhelimeen. r

Antti-kuivureilla sukupolvenvaihdos

Uuden polven Antti Agrosec -kuivurit ja -kuljettimet olivat näyttävästi esillä.

Amatzone Catroksen pienemmät 
jäykät mallit on nyt saatavissa 
hinattavina versioina. Takapyö-
rästö on hinattavissa malleissa 
samanlainen kuin isommissakin, 
eli maantiekuljetuksia kestävää 
umpikumia. Hinta on 15 750 e alv. 
22 %. (Jva)

Agrimarket valitsi Amazonen  
vuoden yhteistyökumppaniksi

Agrimarket-ketju julkisti Kone-
Forumissa perinteiseen tapaan 
kuluvan vuoden parhaiksi 

osoittautuneet yhteistyökumppanin-
sa. Tämän vuoden valinta Vuoden 
yhteistyökumppaniksi maatalous- ja 
konekaupan alalta on saksalainen 
Amazone. Rauta- ja puutarhakau-
pan alalta valinta kohdistui Lavialla 
toimivaan Satakunnan Taimituk-
kuun. Tärkeitä valintakriteerejä ovat 
yhteistyön sujuvuus ja taloudellinen 
menestys joka tasolla.

Vuoden yhteistyökumppaniksi 
valittu Amazone valmistaa pinta-
levittimiä, kasvinsuojeluruiskuja, 
maanmuokkauskoneita, kylvöko-
neita sekä viheralueiden kunnossa-
pitokoneita. Yli 9 prosenttia yhtiön 
liikevaihdosta käytetään tuoteke-
hitykseen ja investointeihin. Ama-
zonelta Kone-Forumiin osallistui 
vientipäällikkö Reinhold Schirm-
beck.

Amazone työllistää 1300 henki-
löä ja sen liikevaihto on noin 290 

miljoonaa euroa. Amazonella on 
Saksassa kolme tehdasta ja Rans-
kassa yksi. Yhtiön toimitusjohta-
ja on Christian Dreyer. Suomen 
yhteyshenkilö on vientipäällikkö 
Schirmbeck.

Amazone esitteli Kone-Forumis-
sa kaksi uutta nostolaiteruiskua, 
uudet pienet, hinattavat Amazone 
Catros -lautasmuokkaimet ja Ama-
zone D9-kylvökoneen. 

Agrimarketin ja Amazonen yh-
teistyö on alusta alkaen sujunut 

erinomaisesti. Agrimarket on ollut 
tyytyväinen huippulaatuisiin tuot-
teisiin, voimakkaaseen tuotekehi-
tykseen, lyhyihin ja luotettaviin toi-
mitusaikoihin sekä toimiviin hen-
kilösuhteisiin. Amazone-tuotteiden 
myynti on kasvanut voimakkaas-
ti viime vuosien aikana. Erityistä 
kiinnostusta ovat herättäneet hyvin 
varustellut kasvinsuojeluruiskut ja 
lautasmuokkaimet.
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Maatalouskeskon varatoimi-
tusjohtaja Kimmo Vilppu-
lan mielestä nyt on näky-

vissä monia positiivisia merkkejä 
maatalouden harjoittajille. ”Uh-
kaavasta kuivuudesta huolimatta 
saatiin kohtalainen, osin hyväkin 
sato. Etenkin sadon laatu on erin-
omainen. Mukavaa on sekin, et-
tä viljan kuivaus onnistui pienillä 
panoksilla. Nyt on öljyn hintakin 
jälleen laskussa.”

Myös lihan hinnat ovat pitäneet 

ja jopa nousemassa nekin. Puu-
kauppa käy hyvin, ja hinnat ovat 
kohdallaan. Positiivinen vire tun-
tuu olevan päällä melkein kaikilla 
rintamilla

Biopolttoianeista liikenne-etano-
lipäätökset lisäävät viljan kysyntää. 
Biopolttoaineiden tuotanto tulee 
muutenkin tarjoamaan työtä ja toi-
meentuloa.

Vilppulan mukaan Maatalous-
kesko kantaa vastuutaan käynnistä-
mällä Viljelyohjelman yhteistyössä 

Suomen Sokerin kanssa. Tavoittee-
na on lisätä viljelijän saamaa tulosta 
ja toisaalta yhä parempaa raaka-ai-
netta teollisuudelle. Hauholla etsi-
tään korkeapaineella lajikekohtaisia 
tehoreseptejä.

Vilppula vakuuttaa, että kauppa 
ja teollisuus soutavat viljelijöiden 
kanssa samaa venettä yhteen suun-
taan. Toimintoja viilataan jatkuvas-
ti tehokkaammiksi. Ennakkokaup-
pa tarjoaa valtavia säästömahdol-
lisuuksia koko elintarvikeketjulle. 

Moni viljelijä on jo tajunnut asian, 
ja käyttää etuja hyödykseen.

Maatalouskesko on Vilppulan 
mukaan vahvassa kunnossa. Mark-
kinaosuudet on kokonaisuutena 
säilytetty. Traktorikaupassa jou-
duttiin antamaan hieman periksi. 
Toisaalta viime vuoden kasvusta 
säilytettiin puolet. Työkonekauppa 
on täyttänyt aukon täysin.

Junkkarin Simulta -kylvölannoittimissa on uutuutena koneiston käyttöketjun 
irrotus pitkiä maantiekuljetuksia varten. Kytkin on sakaratyyppinen ja sijaitsee 
jyräpyörästön akselin päässä. Sitä käytetään koneen sivusta, joko käsin kään-
tämällä tai kiertokoeveivillä. Pitkissä maantiekuljetuksissa ketju kuluu turhaan 
varsinkin 50 km/h vaihteistolla varustetuissa traktoreissa, joten helppokäyttöi-
nen irrotusmahdollisuus on ehdottomasti paikallaan. (JVa)

Potilan äkeisiin saa TAK-sain valmistaman automaattisen syvyydensäätöjär-
jestelmän, joka pitää työsyvyyden automaattisesti haluttuna. Kuvassa näkyvä 
ohjausyksikkö kiinnitetään traktorin ohjaamoon, varsinainen anturi sijaitsee 
kumihupun suojassa keskellä äestä. Järjestelmän käyttöön suositellaan kuor-
mantuntevalla hydrauliikalla varustettua traktoria. Järjestelmän ovh. 3140  e 
(JVa)

Kimmo Vilppula, Maatalouskesko: 
Maataloudessa positiivisia merkkejä

Jukon lautasmuokkaimessa on vakiona hydraulisesti säädettävät lautaskulmat, mikä auttaa työnlaadun tasaamisessa olosuhteista riippumatta. Lautasten 
taakse on saatavissa  kiila-, hainevä- tai varpajyrä. Muokkaimen käyttö onnistuu sekä kylvölannoittimen kanssa että erikseen. Kolmimetrinen malli kiilajyrällä 
maksaa 12 460 e€alv. 22 %. (JVa)

Vapo rakentaa Pyhtäälle uu-
den lämpölaitoksen. Laitok-
sen lämmön Vapo myy Pyh-

tään kunnalle, ja kunta huolehtii 
lämmön jakelusta edelleen kunnan 
kaukolämpöverkkoon. 15 vuoden 
sopimus tulee voimaan 1.8.2007 
alkaen.

Vapo investoi uuden lämpölai-
toksen, vastaa sen käyttämisestä 
ja myy lämmön Pyhtään kunnalle. 
Lämpökeskukseen tulee 1,5 MW: n 
kotimaisen polttoaineen kattila se-
kä varavoimaksi 2,5 MW:n öljy-
kattila.

Laitoksen rakentaminen alkaa 
huhtikuussa 2007. Polttoaineena 
käytetään lähiseudulta hankittavaa 
puupolttoainetta.

Pyhtään kunta investoi kauko-
lämpöverkostoon ja vastaa läm-
mön jakelusta kulutuskohteisiin. 
Verkoston rakentaminen alkaa hel-
mikuussa 2007. 

”Pyhtään kunnassa julkisia ja 
yksityisiä kiinteistöjä on yhdistet-
ty ensimmäistä kertaa keskitettyyn 
lämmitysjärjestelmään. Biopoltto-
aine oli melko luonnollinen va-
linta, koska haluttiin kokonaista-

loudellinen, ympäristöystävälli-
nen ja kotimainen lämmitysratkai-
su. Hankkeen käynnistämistä ovat 
vauhdittaneet mm. uusiutumatto-
mien energiaraaka-aineiden hinto-
jen kohoaminen ja alueen kiinteis-
tökannan uusiutuminen.” kertoo 
Pyhtään kunnan tekninen johtaja 
Pekka Eurasto.

Vapo valittiin lämmöntoimitta-
jaksi tarjouskilpailun perusteella. 
Vapo tuottaa lämpöä ja sähköä yli 
40 paikkakunnalla Suomessa pää-
osin kotimaisilla polttoaineilla – 
puupolttoaineilla, turpeella ja pelle-

teillä. Vuonna 2005 Vapon ja sen ty-
täryhtiöiden lämmöntuotanto ja -
toimitukset olivat noin 1 600 GWh. 
Sähkön kokonaismyynti oli noin 
350 GWh. Kahdeksalla paikkakun-
nalla Vapo vastaa tuotannon lisäksi 
lämmön jakelusta. 

Sähköä Vapo tuottaa Forssassa, 
Lieksassa, Porkkalassa, Salossa, Sot-
kamossa, Ilomantsissa ja Haapave-
dellä sekä seitsemällä tuulivoimalal-
la Kuivaniemessä.

Vapo tuottaa Pyhtään kaukolämmön
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Kuvassa uusi Multivan ja Livakan yhteistyön tulos eli vaihtolava-järjestelmällä 
varustettu 18,5 m³ lietevaunu. Vaunussa on alatäyttö ja vaahtoputkivarustus. 
Hintaa vaunulle kertyy tällä varustuksella 19 000 euroa. Vaunun toimintojen 
ohjaus tapahtuu näppärästi sähköisellä ohjaimella. (PK)

Livakan toisena uutuutena oli kuuden metrin levyinen matalamultain. Multain 
on rakenteeltaan kolmilohkoinen ja se on mahdollistaa asentaa Livakan 14 m³ 
ja suurempiin ohjautuvatelisiin lietevaunuihin. Multaimessa on Harsønin leik-
kaavalla epäkeskolla varustettu sivusyöttöinen pystyjakaja. (PK)

Livakan multaimessa on 23 kpl kaksikiekkoista vannasta, joista 
jokainen on erillisjousitettu. Vantaat kääntyvät sivuttain ajoti-
lanteen mukaan ja mahdollistavat siten kaarreajon.  (PK)

Näytillä oli useita erilaisia Weidemannin kuormaajia. Tässä katoton Weidemann 1240 CX35, jolla 
voi kulkea ahtaissakin paikoissa mm. taitettavan turvakaaren ansiosta. Kuormaaja painaa vain 
2020 kiloa ja tehoa siinä on 24,4 kW. (PK)

Tuchel HKM80-
harjalaite on 
saatavana joko 
Briggs&Stratton- 
tai Honda-moot-
torilla. Työnope-
udeksi valmista-
ja ilmoittaa 2,5 
km/h ja hintaa 
komeudelle ker-
tyy esim. Briggs& 
Strattonilla va-
rustettuna 1930 
euroa. (PK)

Terra 8M on huokea lannanlevitysvaunu Ukrainasta. Lannan 
liikkumisesta huolehtii ketjuvetoinen pohjakuljetin sekä 
perässä oleva nelikelainen pystypurkain. Hinnaksi vaunulle 
K-maatalous ilmoittaa 15 000 euroa.

Yksitoistakuutioinen Herkules-kuivalantavaunu on varustettu mm. kaksivaiheisella levitinkoneis-
tolla, 4-ketjuisella pohjakuljettimella, hydraulisella peräportilla sekä erillisjousitetulla akselistolla. 
Vaunun kantavuus on 12 tonnia ja hinta 29 500 euroa. (PK)

Elho SideChopper TPM 200 on murskain ammattikäyttöön, joka tarjoaa ulottuvuutta ja mo-
nipuolisuutta. Suurin ulottuvuus traktorin keskilinjasta mitattuna on 5,2 m ja murskausleveys 
2 m. Laitteen voimansiirto on toteutettu kiilahihnoilla kulmavaihteelle asti. SideChopperia on 
mahdollista käyttää monissa eri asennoissa, jopa ylösalaisin ohjaamon päällä.

Kevytrakenteinen Turner-pressuovi sopii mm. tuuletetun kylmätilan oveksi. Verkolla varustettu ovi 
sopii hyvin pölyisiin paikkoihin ja on myös yksinkertainen rakenteeltaan. Pressu kerääntyy nippuun 
ylös ovea aukaistaessa. Hintaa 4x4 -metriselle ovelle kertyy 3000 euroa.
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Takaapäin voisi luulla, että kuvassa on leikkuupuimuri. Kyse on kuitenkin John 
Deeren ajettavasta 7500 -tarkkuussilppurista. Voimaa laitteessa on huikeat 
570 hv ja se on tarkoitettu yleisimmin tehokkaaseen rehunkorjuu-urakointiin. 
Ajossa koneen automatiikka huolehtii kolminopeuksisen ajovoimansiirron toi-
minnasta. Huippunopeus on 40 km/h. Innokkaimpien tulevien urakoitsijoiden 
harmiksi ikkunaan oli liimattu myyty-lappu. (PK)

Kuvassa Elhon uudentyyppinen V Twin 700 -karhotin. Heinää ylös ja keskelle 
siirtävät karhottimet eivät kerää mukaansa maa-ainesta, jolloin karho pysyy 
puhtaana ja laadukkaana. (PK)

Amazonen UF 901 uutuusruiskussa on 1050 l pääsäiliö, 120 l huuhtelusäiliö, 
sekä 20 l käsienpesusäiliö. Ruiskun kalvomäntäpumpun tuotto on 160 l/min. 
Esittelylaitteessa oli amaspray-ominaisuus ja ruiskutustietokone. Agrimarket 
antaa hinnaksi 11 700 euroa. (PK)

AVR RSF 2000 on 4-rivinen penkinmuotoilija, joka soveltuu perunapeltojen 
muokkaukseen, multaukseen ja penkkien muotoiluun. Laite on monipuolisesti 
säädettävä, mutta kuitenkin järeää tekoa erikoisteräksisine terineen. Riviväliä 
voidaan vaihtaa välillä 75–90 cm. Perunapenkit saa näillä keinoin ojennukseen 
17 850 euron hintaan. (PK)


