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PUOMIMURSKAIN

• TSE50 ulottuvuus 5,0 m
• TSE60 ulottuvuus 6,0 m
• TSE58Z ulottuvuus 5,8 m
• TSE70Z ulottuvuus 7,0 m
   Tehontarve 70-110 hv

PIENNARLEIKKURI
 FERRI ZMT 200
• työleveys 2,0 m
• sivusiirto 3,2 m traktorin keskilinjasta
• työskentely: alas 450, ylös 900

• paino 585 kg
• hinta vasaraterillä 5.374 e alv 0%, sisältää nivelakselin,
   ylikuormitussuojan ja säädettävät jalakset

Ferrillä on tuotannossa
laaja mallisto puomi-
murskaimia

• Vuokrarahoitus  • Osamaksu

Elholla mielenkiintoi-
simmat uutuudet

Keskon heinäkonenäytös Nivalassa

Kesko esitteli nurmikoneitaan Ni-
valassa 9.8.2007. Työnäytöksessä 
olivat mukana sekä Keskon tär-
keimmät heinänkorjuukoneet, et-
tä valikoima Massikan uusimpia 
malleja. Kävijöitä oli yli viisisataa, 
vaikka erinomaiset korjuuolosuh-
teet  ja seuraavalle päivälle ennus-
tettu sade vähensivät varmasti vä-
keä.

Työnäytöslohko oli erinomai-
nen esimerkki tilusjärjestelyjen 
hyödyistä. Yhdistämällä muo-
dostetun 28 ha yhtenäisen pellon 
isäntä Jukka Kukkola kertoi loh-
kokoon suurenemisen alentaneen 
viljelyn kustannuksia noin 125 € 
hehtaaria kohden. Laskelmassa on 
huomioitu kone- ja ihmistyö koh-
tuullisten tuntikustannusten mu-
kaan. Merkittävää on lisäksi työn 
tehostumisen tuoma ajansäästö 
sesonkiaikoina.

Näyttelyn mielenkiintoisin uu-
tuuskone oli KoneForumissa vii-
me syksynä esitelty Elho V-Twin 
-karhotin. Sen toimintaperiaa-

te poikkeaa merkittävästi muis-
ta markkinoilla olevista karhot-
timista, sillä piikit on kiinnitetty 
pitkittäisiin tankoihin, jotka teke-
vät pyörivää liikettä karhon poik-
kisuuntaan. Samaa toimintaperi-
aatetta käytettiin jo hevosvetoi-
sissa koneissa, sillä tehontarve on 
pieni. Pöyhin ei siirrä heinää ajo-
suuntaa vastaan, vaan pääasiassa 
kohottaa heinän irti maasta ja siir-
tää takaviistoon ajosuuntaan näh-
den. Siirrettävän karhon aiheutta-
ma vastus tehostaa karheen siirty-
mistä "työntämällä" sitä haluttuun 
suuntaan. 

Elholla on useita V-Twiniä kos-
kevia patentteja ja -hakemuksia, 
vaikka laitteen varsinainen toi-
mintaperiaate onkin todella van-
ha. Koneessa on myös niittomurs-
kaimista tuttu Hydro Balance -ke-
vennysjärjestelmä. Tarkempi esit-
tely on marraskuussa ilmestyväs-
sä Koneviestin heinänumerossa, 
jossa esitellään myös monia muita 
uutuuskoneita.

   Norman Dunn

Uuden malliston esittelytilaisuu-
den yhteydessä juhlittiin Claasin 
sikäläisen myyntiyhtiön 10-vuo-
tista toimintaa.

Medion- ja Mega-mallien val-
mistus jatkuu uuden Tucano-
malliston rinnalla: uusien mal-
lien myynti alkaa tänä syksynä ja 
toimitukset asiakkaille tapahtuvat 
vuoden 2008 puinneille.

Tucanoja on kuusi eri mallia, 

joista 400-sarja on varustettu Me-
gasta tutulla APS-esikiihdytyske-
lalla. Niiden yhdenmukaisuus Le-
xion- malleihin on kasvanut. Leik-
kuupöydän hydrauliikka- ja säh-
köliitäntään on yksi ryhmäpikalii-
tin. Saatavana on Vario-pöytä, jo-
ta voidaan pidentää tarvittaessa 30 
sentillä. Tucanon pöytiin on saa-
tavana automaattinen Laser-Pilot 
-ohjausjärjestelmä, joka vapaut-
taa kuljettajan ratin pyöritykseltä 
puinnin aikana. Tucanon pöydäs-

sä on myös ajonopeuden mukaan 
säätyvä kaatokela.

Suomeen tuotavien mallien 
pöytäkoot ovat toistaiseksi päät-
tämättä, mutta pienimmän mal-
lin vakiopöytä tullee olemaan 4,3-
metrinen.

Vista -ohjaamossa on Cebis-hal-
lintajärjestelmä. Näkyvyys ohjaa-
mosta on parantunut ja sen melu-
taso pienentynyt. Uusittu työvalo-
järjestelmä parantaa työskentelyä 
pimeässä. Värimonitori on sijoi-
tettu kuljettajan näkökenttään  ja 
uuden ajokahvan myötä työergo-
nomia on parantunut.

Lexionissa aiemmin käytössä 
ollut satokartoitusjärjestelmä on 
saatavana nyt myös Tucano-mal-
leihin.

Tucanoissa on Euro 3-normien 
mukaiset Mercedes-Benz -moot-
torit, joita käytetään Medion- ja 
Mega-sarjan puimureissa. Tuca-
noissa samasta 6,4 litran lohkosta 

otetaan enimmillään 220 kW/299 
hv:n (Tucano 450). Muiden mal-
lien moottoriteho on sama kuin 
Medion/Mega-mallistossa. Kom-
posiittimateriaalista valmistettu-
jen polttoainetankkien tilavuus on 
jonkin verran kasvanut: ne vetävät 
nyt 500–650 l mallista riippuen.

Myös viljasäiliön koot ovat kas-
vaneet - alkaen 6500 litrasta ylös-
päin, samoin tyhjennysputken 
purkausteho ja pituus. Sitä on va-
linnaisesti saatavana eri pituuksil-
la.

Lisävarusteiden luettelo on mit-
tava: mm. seulaston sähköinen 
säätö, 4-veto, paineilmakompres-
sori, eri rengaskoot.

Claas esitteli Unkarissa myös 
uusimman Lexioneihin suunni-
tellun Vario-leikkuupöydän, jon-
ka työleveys on 10,5 metriä. Pöy-
tää voidaan jatkaa enimmillään 50 
senttiä. Vario-pöydissä on vakiona 
Laser Pilot-automaattiohjaus.

Claas esitteli Unkarissa uuden mallisarjan,  joka on 
saanut nimekseen Tucano. Se  tulee samaan koko-
luokkaan kuin nykyiset Medion- ja Mega-mallit.

Claasin puimuri-
mallisto yhtenäistyy

Keskikokoiset uudet Claas ‑puimurit lähentyvät sekä ulkonäöltään 
että tekniikaltaan Lexion sarjaa.

Malli Puintikoneisto Viljasäiliön tilavuus Moottori
320 5 kohlinta  6500 l 150 kW 
330 5 kohlinta 7500 l 190 kW
430 5 kohlinta/Aps 7500 l 190 kW
340 6 kohlinta 7500 l 205 kW
440 6 kohlinta/Aps 8500 l 205 kW
450 6 kohlinta/Aps 9000 l 220 kW

www.konearena.fi

SUURIN
vaihtokoneiden

kauppapaikka netissä.

Mukana jo yli
1500 urakointi- ja
palvelutarjousta

www.konearena.fi

SUURIN
vaihtokoneiden

kauppapaikka netissä.

Mukana jo yli
1500 urakointi- ja
palvelutarjousta

Dieselgeneraattorit

Oletko varmistanut 
sähkön saannin?

LUOTETTAVAA VARAVOIMAA 
SISU DIESEL GENPOWEX
12 ... 1800 kW

www.sisudiesel.com

Sisu Diesel Oy GenPowex. Vesimyllynkatu 3, 33310 TAMPERE. 

Puh. 03-341 7111, Fax. 03-343 3114
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Jauhava pikakosteusmittari

Farmpro:

Käytä pellolla tai

kuivurilämpöiseen

viljaan.

Tekniset tiedot:
Mitta-alue (kosteus) : 5%-45% riippuen viljasta 
Käyttölämpötila : 0-45 °C
Erottelukyky : 0,1% kosteutta
Lämpötilakompensointi : Automaattinen
Näyttö : Digitaalinen, kaksirivinen
Mitat : 21x 7,5x 7,5 cm
Paino laukulla : 1,6 kg
Patteri : 9 V alkaline
Tarkkuus : Parempi kuin +/- 0,5%

• Digitaalinen näyttö yhden
   desimaalin tarkkuudella

• Yhdistetty näytteen jauhatus ja puristus

• Sisäänrakennetut mittakupit

• Automaattinen lämpötilan kompensointi

• Karkaistut ja galvanoidut terät

• Iskunkestävät ABS-muoviset kuoret

• Automaatinen keskiarvo

• Viljakohtainen kalibrointi

• Iskunkestävä kantolaukku

• Mittaa myös erikoiskasvit mm. camelina,
kumina, raiheinä, pellava, rypsi ym.

Farmpro on uuden sukupolven digitaalinen pikakosteusmittari.
Näytteen jauhaminen ja puristaminen samalla toiminnolla
yhdessä automaattisen lämpötilan kompensoinnin kanssa

antaa nopeasti luotettavan mittaustuloksen.
Kannettava kosteusmittari,

johon voit luottaa.

Farmpro kosteusmittarissa on vain
neljä painiketta ja sen käyttö on näin
yksinkertaista:

1. Kytke mittari päälle
painamalla ON/OFF,
ja valitse vilja
nuolinäppäimillä
ylös ja alas.

2. Kaada näyte myllyyn.
Määrän määritys
tapahtuu sisään-
rakennetuilla kupeilla.

4. Lue kosteusprosentti
suoraan näytöstä.

3. Jauha näyte ja paina
ON/TEST.

Farmpro

SUPERPRO COMBI
Digitaalinen pikakosteusmittari
heinille ja oljille

• Mittaa kosteuden
   ja lämpötilan

• Mittausalue
   9%–60%

   www.yrma.net     info@yrma.net

28. ‑ 29.9.2007 Loimaa
Kynnön Suomenmestaruus 2007 

ratkotaan Loimaalla, Loimaan 
ammatti-instituutin luonnonvara- 
ja ympäristöalan opetusmaatilalla 
(Loimaan Maatalousoppilaitos).

Opetusmaatilalla ja lähipel-
loilla, noin 40 hehtaarin alueella, 
järjestetään kone- ja työnäytöksiä 
sekä historiallisilla että uusimman 
teknologian koneilla. Tapahtu-
massa ovat mukana maatalousalan 
tärkeimmät toimijat.

Traktori-
kynnön 
SM- 
kilpailut

Bobcat-divisioona siirtyy Ingersoll-
Randilta eteläkorealaisen Doosan 
Infracoren omistukseen 4,9 miljar-
din dollarin kaupalla. Heinäkuun 
lopussa julkistetun kaupan hintaa 
pidettiin korkeana, sillä sen ar-
vioitiin asettuvan noin 4 miljardiin. 
Bobcat-divisioonan viime vuoden 
liikevaihto oli 2,6 miljardia dollaria, 

mikä vastaa vajaata neljännestä I-R 
-konsernin liikevaihdosta. 

Noin 7,4 miljardin dollarin pro 
forma -liikevaihdolla Bobcat-kauppa 
nostaa Doosan Infracoren maaraken-
nuskonevalmistajien rankinglistan 
7:nneksi. Doosan aikoo olla TOP 5:n 
joukossa vuoteen 2010 mennessä.

Daetek Oy:n toimitusjohtajan 

Markku Lappalaisen mukaan Doo-
san ja Bobcat-organisaatiot jatkavat 
entiseen tapaan. ”Myös me olemme 
Doosanilta tulleen lehdistötiedot-
teen varassa. Hyötyjä ja kustannus-
säästöjä varmaankin saadaan osto-
toiminnassa ja valmistusyhteistyön 
lisäämisellä. Käsittääkseni molem-
mat verkostot jatkavat toimintaansa 

normaaliin tapaan.”
Bobcatilla on noin 2700 jälleen-

myyjää eri puolilla USA:ta ja Eu-
rooppaa sekä 11 tehdasta kuudessa 
maassa. 

Doosan rahoittaa osan kauppa-
summasta 700 miljoonan dollarin 
lainalla. Päärahoittajana on Korean 
kehityspankki.

Bobcat jättisummalla 
Doosanille

Suomalaisten maatilojen mää‑
rä väheni vuosien 2005 ja 2006 
välillä vain vähän. 

Vuonna 2006 Suomessa oli 
69 071 maatilaa, missä on vähen-
nystä edellisvuoteen vain noin 
500 tilaa. Keskimäärin 2000-lu-
vun taitteessa tiloja on poistunut 
tuotannosta parin tuhannen tilan 
vuosivauhtia. 

Tilojen vähenemisvauhtia hidas-
tivat ennen kaikkia maataloustuki-
politiikassa tapahtuneet muutokset, 
kuten se, että tilatuki kattaa myös 
pelkän peltojen viljelyskelpoisena 
pitämisen. Maatilarekisteriin tuli 
tämän johdosta mukaan jonkin 
verran sellaisia tiloja, joilla ei ole 
varsinaista maataloustuotantoa. 

Viljelyksessä olevan pellon ja 
puutarhan ala nousi vuoden 2006 
aikana noin 20 000 hehtaarilla 
eli saman verran kuin edellisenä 
vuonna. Keskipeltoala vuonna 2006 
oli keskimäärin 33,3 hehtaaria tilaa 
kohden eli lähes sama kuin edel-
lisvuonna. Viljellystä peltoalasta 
vuokrapeltoa oli noin 60 prosentilla 
tiloista - 18,5 hehtaaria tilaa koh-
den. Tässä oli nousua edellisvuo-
teen 0,3 hehtaaria.

Juncar Oy:n valmistama 
100 000:s Muuli, 1400 SLM  
‑perävaunu luovutettiin  
Jarmo Jussilalle K‑rauta 75:ssa 
Vantaalla. 

Juncar Oy on valmistanut Muuli- 
perävaunuja vuodesta 1973, jolloin 
alkoi myös yhteistyö Keskon kanssa. 
Aloitusvaiheessa perävaunut val-
mistettiin maatalouskonetuotannon 
yhteydessä Nykyisiin erillisiin tuo-
tantotiloihin siirryttiin vuonna 1984. 

Tällä hetkellä valmistetaan noin 
10 000 vaunua vuodessa. Juncar 
Oy on Suomen suurin autoperä-
vaunujen valmistaja, ja valmistaa 
vuosittain yli kaksinkertaisen mää-
rän vaunuja verrattuna seuraavaksi 
suurimpaan valmistajaan.

John Deere Forestrylle uusi myyn-
ti- ja huoltokeskus Syktyvkariin Ko-
min tasavaltaan.  Komin tasavalta on 
tunnettu runsaista metsävaroistaan. 
Alueella operoi satoja metsäkoneita, 
joista yli puolet on John Deere- tai 
Timberjack-metsäkoneita. Avaamal-
la uuden toimipisteen Syktyvkariin 
John Deere vahvistaa entisestään 
asiakaspalveluverkostoaan myös 
Koillis-Venäjän kasvavilla markki-
noilla.

Tavaralajimenetelmän- (Cut To 
Length) ja kokopuumenetelmän 
(Full Tree) metsäkoneet kehittyvät 
erittäin nopeasti. John Deere tekee 
aktiivista tuotekehitystyötä yhdessä 
alan johtavien metsäkoneurakoitsi-
joiden kanssa. 

"Syktyvkarin myynti- ja huolto-

keskuksen yhteyteen perustetaan 
myös koulutuskeskus paikallisille 
urakoitsijoille. Venäjän liiketoimin-
nan kehittämisessä tulemme jat-
kossakin keskittymään huolto- ja 
palvelupisteidemme verkoston laa-
jentamiseen ja siten myös varaosa-
tarvikkeiden toimitusten edelleen 
nopeuttamiseen", Venäjän John 
Deere Forestryn toimitusjohtaja 
Hannu Hietikko sanoo. 

Varaosien saatavuus ja lyhyet 
toimitusajat ovat metsäkoneura-
koitsijoille tärkeitä kannattavuus-
tekijöitä. John Deere on kasvattanut 
omia varaosavarastojaan Venäjällä. 
Tästä johtuen varaosien saatavuus 
on parantunut ja huoltopalveluajat 
nopeutuneet.

John Deere Forestrylla on kaksi 

edustustoa Venäjällä, yksi Pietarissa 
ja toinen Habarovskissa. Myynti- ja 
huoltokeskus sijaitsee Syktyvkarissa. 
Yksi huoltokeskus on Petroskois-
sa. Lisäksi John Deerellä on kuusi 
itsenäistä sopimushuoltoa Kory-
azhmassa, Belozerskissa, Permissä, 
Irkutskissa ja Habarovskissa sekä 
Vologdassa. 

Ensimmäinen tavaralajimenetel-
män (Cut To Length) metsäkone 
toimitettiin Venäjälle 30 vuotta sit-
ten. John Deere Forestry juhlii tänä 
vuonna sen 30-vuotista läsnäoloa 
Venäjällä. Juhlavuoden merkiksi 
John Deere on suunnitellut logon, 
jota se käyttää juhlavuoden tunnuk-
sena Venäjällä.

Deere vahvistaa 
verkostoaan Venäjällä

Venäläinen Rostselmash Ltd. on tarjoutunut ostamaan Versatile-traktoreita 
ja maatalouskoneita valmistavan Bühler Industriesin osake-enemmistön.
Donin Rostovissa toimiva Rostselmash haluaa 80 prosenttia Kanadan Winni-
pegissä pääkonttoriaan pitävän Bühler Industriesin osakekannasta. Se tarjou-
tuu maksamaan enemmistöstä 107 miljoonaa euroa eli 5,34 euroa osakkeelta, 
noin 31 prosenttia yli yrityksen pörssiarvon. Rostselmashin ostotarjous on 
voimassa 30.9.2007 saakka.

Bühlerin johto suhtautuu tarjoukseen myönteisesti ja sanoo asettaneensa 
komitean perehtymään sopimusesitykseen. Osakkeenomistajat saavat sen 
perusteella suosituksen myynnistä tai siitä pidättäytymisestä.

Traktoreiden ohella Bühler valmistaa myös erilaisia maataloustyökoneita 
ja laitteita. Sillä on 10 tehdasta ja 8 jakelukeskusta eri puolilla Kanadaa ja 
Yhdysvaltoja. Versatile-traktoreiden viennistä pääosa suuntautuu IVY-mai-
hin. Kanadalaisyritys on toiminut viimeiset 38 vuotta kannattavasti. Sen 
alkuvuoden liikevaihto aleni  99 miljoonasta 88 miljoonaan euroon ja tulos 
3,1:stä 1,7 miljoonaan.

Rostselmash on IVY-alueen suurin maatalouskonevalmistaja, joka tunnetaan 
lännessä leikkuupuimureistaan. Sen liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa.

Bühler venäläisomistukseen?
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

Viljatilan kesäpuuhat

Maatalous on kahdessa asiassa hävinnyt ottelun 3–0. Ensimmäi-
nen on se, että ympäristökeskus on saanut väitteensä maata-
louden saastuttamisesta hyvin perille. Ihmisille annetaan kuva, 

että viljelijät pahuuttaan ja omaa tilipussia lihottaakseen pilaavat saaris-
ton vedet. Ympäristöalan asiantuntijat kun näin sanovat, tosin perusta-
matta väitettä yhteenkään kunnolla tehtyyn tutkimukseen ja ihmiset us-
kovat niitä. Valheesta tulee totta, kun sitä toistaa tarpeeksi.

Toinen tappio on se, että vaikka viljanhinta on maailmalla noussut lujas-
ti, Suomessa ei kuulemma ole kilpailusyistä varaa. Puhuin pari viikkoa 
sitten saksalaisen konekauppiaan kanssa. Hän oli tulossa viljatilalta, mis-
sä puinnit olivat menossa. Isäntä ajoi syysvehnää pellolta suoraan kaupan 
varastoon ja sai 200,- euroa tonnilta ja vero päälle.
Jos jostain saa viljaa halvemmalla, helpompi sitä on saksalaisen myllärin 
ostaa kuin suomalaisen. Etäisyydet satamista ovat pienet. Viljavarasto-
ja kun on pitkin sisämaata jokilaivojen ulottuvilla. Kun tällaisia hintoja 
kuitenkin maksetaan, tarkoittaa se, että maailmalta ei halvemmalla saa ja 
halpa viljanhinta Suomessa on itse aiheutettu.

Maatalous elää tukiaisilla. Tuotteiden hinnalla saa voita leivän päälle. 
Investoinnit tehdään metsärahalla. Näin se on, vaikkei sitä sanoa saisi.
Tukin hinta on kesäaikana noussut pilviin. Vanhalla sahamiehellä oli ta-
pana sanoa, että puun hinta on kuin raamisahan terä: menee ylöspäin, 
mutta jossain vaiheessa se lähtee taas alas.
Tukin hintaa ei ratkaise se, millä hintaa suomalainen metsänomistaja on 
valmis puuta myymään, vaan se, millä hintaa saha saa viennissä lankun 
kaupaksi. Sahatavarasta ollut maailmalla niukkuutta, mutta niukkuuden 
ja ylitarjonnan väli on kovin pieni.
Vientihinnan ennustaminen on yhtä vaikeata kuin sään ennustaminen 
seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Ennustuksia on mukava kuunnella, 
mutta paikkansa pitävyys on niin ja näin.

Viljatilallisen väitetään tekevän töitä kaksi viikkoa keväällä ja kaksi syk-
syllä. Välillä ei tarvitse tehdä mitään. Ihana olotila, josta en ole koskaan 
päässyt nauttimaan.
Sellaista vuotta ei ole tullut, ettei ojitusta joudu korjaamaan; piiriojia on 
kaivettava, niskakaivoja korjattava, vedettävä lisää salaojia, peltolohkoja 
halkovia viemäreitä putkitettava.

Jos vaikka hukkakauraa ei olisi koskaan ollut, sitä on etsittävä joka vuo-
si perusteellisesti. Jos sata hehtaaria kiertää kahteen kertaan 15 m ajouria 
pitkin, kasvustossa joutuu kulkemaan 133 km.
Rakennukset ja tuotantokoneisto vaativat restaurointia.
Viljanviljelyn oheistyöt voi jonain vuonna jättää tekemättä, mutta teke-
mättä jättäminen monena vuonna peräkkäin merkitsee tilan rappeutu-
mista ja siihen ei monenkaan viljelijän luonto anna myöten.

Kun kiertää Ruotsin maaseutua ja Suomen maaseutua, ero on se, että 
naapurimaassa ei ole huonossa maalissa olevia rakennuksia. Liekö kysy-
mys kulttuurierosta, maatilojen taloustilanteesta vai rakennusvalvonnas-
ta. Veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa.
Punamaalia, mikä kestää vanhassa hirsiseinässä isältä pojalle, en ole ta-
vannut. Käytännössä maalaamisen joutuu uusimaan 10 vuoden välein, 
mikäli haluaa pitää ympäristön hoidetun näköisenä.
Olisi opittavaa itselläkin.

EU:lta tai ympäristötuesta on turha odottaa apurahaa. Rakennusten 
siisti ulkonäkö katsotaan kuuluvan normaaliin elämään, ei sitä voi erik-
seen tukea. Vanhat talousrakennukset ovat ongelma: ne kuuluvat osaksi 
vanhan tilan pihapiiriä ja ne on pidettävä kunnossa, mutta niitä on vai-
kea käyttää hyödyksi maataloudessa: ovat matalia, sisällä tolppia. Vanha 
pihapiiri on hoidettuna kaunis katsella, mutta on myös taloudellinen ra-
site.Kärsämäentie 47,  20360 Turku, puh. 020 7459 700

Markkinointi, myynti         www.turunkonekeskus.fi

Teknistä ylivoimaa
ja luotettavuutta

RANGE SX´Pro
hyrdauliset lautasäkeet

DISCOTWIN
lautasmuokkaimet

• Range SX´Pro on yksirunkoinen,
   jossa akselit ovat X-muodossa
• lautasakselien säätö hydraulisesti
• lautasten koko 660/6 mm
• lautasten jako 195 mm
• eri jälkijyrävaihtoehtoja
• Työleveydet: 3,10/ 3,50 ja 3,90 m
• Painot 3670/ 3850 ja 4030 kg
  painot ilman jälkijyrää.

• suuri työsaavutus
• pitkä rakenne -vakaa työssä
• lautasparikohtainen jousilaukaisu
• lautasten koko 610/660/6 mm
• kolminkertaiset tiivisteet
• hydraulinen aisajousitus
• Työleveydet: 4/ 5/ 6/ ja 7 m
• Painot Emopak-pakkerilla:
   6460/ 7440/ 8220 ja 9720 kg

DISCOTILL
lautasmuokkaimet
• V-kulma on säädettävissä
• lautaspareilla kumijousitus
• Työleveys: 3,60 m (+muita kokoja)
• Paino ilman jälkijyrää 4210 kg

www.gregoire-besson.fr

Muokkaimessa on järeä rakenne ja järeä
laakerointi. Lautasten koko 620/660/6 mm Rahoitusvaihtoehdot käytössäsi

Kiukaislaisen Panegg Oy:n edustuk-
seen kuuluvat Victorsson-virikehäk-
kien lisäksi hollantilaisvalmisteiset 
Vencomatic-kanalalaitteet. Panegg 
Oy:n kerroslattiakanalavalikoimiin 
kuuluvat mm. Vencomaticin val-
mistamat Bolegg Terrace- ja Red-L-
kerroslattiakanalat.

Red-L-kanala esiteltiin Kone-
viestin tämän vuoden numerossa 6 
ruotsalaisen H&N-Sverige-yhtiön 
myymänä. Jutusta saattoi saada ku-

van, että Vencomaticia markkinoi 
Suomessa ainoastaan H&N-Sveri-
ge-yhtiö. Panegg Oy on kuitenkin 
toiminut Vencomaticin maahan-
tuojana jo kaksi vuosikymmentä ja 
on ainoa suomalainen Vencomatic-
edustaja. Panegg Oy on toimittanut 
Suomessa tällä hetkellä käytössä ole-
vista lattiakanaloista yli puolet.

Panegg Oy myy Vencomaticia
Panegg Oy ryhtyy markkinoimaan 
ruotsalaisvalmisteisia Victorsson-
virikehäkkejä Suomessa. Virike-
häkki on lattiakanalan lisäksi toi-
nen hyväksytty tuotantojärjestelmä 
kananmunantuotannossa vuoden 
2012 jälkeen.

Victorsson AB on Ruotsin joh-
tava virikehäkkivalmistaja. Yhtiö 
aloitti virikehäkkiratkaisujen ke-
hittämisen 1980-luvun lopulla, kun 
Ruotsissa päädyttiin perinteisten 

kanaloiden kieltämiseen vuodesta 
1999 alkaen. Victorssonin virike-
häkki oli ensimmäinen hyväksytty 
virikehäkkiratkaisu Ruotsissa ja se 
sai nopeasti hyvän jalansijan mark-
kinoilla.

Sittemmin yhtiö on panostanut 
vahvasti tuotekehitykseen ja ny-
kyään se testaa tuotteitaan yhtiön 
omassa n. 30000 kanan kanalassa, 
joka tuottaa vuosittain n. 600000 
kiloa kananmunia.

Victorsson-virikehäkit Panegg Oy:n 
edustukseen

Maatilojen käyttöön tarkoitettuja 
palovaroittimia on testattu ensim-
mäistä kertaa. Finanssialan keskus-
liiton vakuutuslainsäädäntö- ja 
turvallisuusyksikkö (aikaisemmin 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Kes-
kusliiton vahingontorjuntayksikkö) 
on järjestänyt vertailutestin, jossa 
selvitettiin erilaisten palovaroitin-
laitteistojen soveltuvuutta maatila-
olosuhteisiin.

Viittä laitteistoa käytettiin yhden 
vuoden ajan  Hyvinkäällä Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimus-
keskuksen sikalatiloissa. Hyvinkään 
seurantajakson lisäksi tutkimukseen 
sisältyivät Kuopion Pelastusopiston 
suunnittelemat ja toteuttamat polt-
tokokeet ennen seurantajaksoa ja 
heti sen jälkeen. Kokeilla selvitettiin 
muuttuuko laitteistojen herkkyys 
palon reagoinnissa niiden oltua käy-
tössä todellisissa olosuhteissa, kertoo 
tutkimuksen johtaja, turvallisuus-
asiantuntija Raimo Lehto Finanssi-
alan keskusliitosta.

"Ennakkotietona voi kertoa, että 
testissä paremmin selvisivät lait-
teistot, joissa on esisuodatin", Lehto 
mainitsee.

Testiin kutsutuista kymmenestä 
laitevalmistajasta siihen osallistui 
lopulta viisi. Neljä testatuista lait-
teista on näytteenottoon perustuvia 
savukaasun tunnistavia laitteita ja 
yksi lämpötilan nousuun reagoiva 
laite. Raimo Lehto kertoo, että kovin 
suuria eroja toiminnassa ei saman-

tyyppisten laitteiden välille saatu.
"Savukaasuilmaisimet käyttäytyi-

vät melko yhtäläisesti. Lämpötila-
ilmaisin toimii luonnollisesti toisin, 
sillä se ei reagoi kytevään paloon ku-
ten savukaasuilmaisimet."

Erilaisten laitteistojen soveltu-
vuuden selvittämisen lisäksi tut-
kimuksella kartoitetaan perusteita 
maatilojen palovaroitinlaitteistojen 
hyväksymiseksi. Testihankkeesta 
saadaan tarvittavaa tietämystä myös 
hyväksymisperusteiden ja -luette-
loinnin sekä suunnittelu-, asennus- 
ja ylläpito-ohjeiden laatimiseksi.

Esimerkkinä Lehto mainitsee 
tekstiviestihälytyksen, joka ei sovel-
lu palovaroittimiin automaattiseksi 
hälytystavaksi.

"Joskus, esimerkiksi juhlapyhien 
aikaan matkapuhelinverkko on 
niin kuormittunut, että tekstiviestin 
perille meno saattaa kestää tunti-
kausia. Se on palotapauksissa tie-
tenkin aivan liian pitkä aika. Ainoa 
oikea tapa on kytkeä palovaroitin-
järjestelmä robottipuhelimeen, joka 
soittaa matkapuhelimeen", Lehto 
painottaa.

Tarkempia tietoja maatalouden 
palovaroittimen testauksesta on 
odotettavissa alkusyksystä. Kyseessä 
on uraauurtava tutkimus paitsi Suo-
messa myös koko Euroopassa.

"Emme löytäneet tietoa testeistä 
edes Norjasta, missä maatalouden 
palovaroitinjärjestelmät ovat ylei-
sesti käytössä", Raimo Lehto kertoo.

Maatilojen palo- 
varoittimet testissä

Suojatoimet voimaan Iso-Britannian 
suu- ja sorkkataudin saamiseksi kuriin
Iso-Britanniassa elokuun alussa il-
menneen suu- ja sorkkataudin leviä-
mistä ehkäistään väliaikaisilla suoja-
toimilla. Iso-Britanniasta (Englanti, 
Skotlanti, Wales) ei saa viedä muihin 
EU:n jäsenvaltioihin nautaeläimiä, 
lampaita, vuohia, sikoja eikä mitään 
muitakaan sorkkaeläimiä. Vienti-
kielto koskee myös heinäkuun 14. 
päivän jälkeen teurastettua ja pro-
sessoitua tuoretta lihaa, jauhelihaa, 
mekaanisesti erotettua lihaa tai raa-
kalihavalmisteita.

Vientikielto ulottuu lihan ja liha-
tuotteiden lisäksi tuoreeseen mai-
toon ja tiettyihin käsittelemättömiin 
meijerituotteisiin, sorkkaeläinten 
siemennesteeseen, munasoluihin, 
alkioihin, lantaan sekä käsittele-
mättömiin eläintuotteisiin, jotka 
on tuotettu heinäkuun 14. päivän 
jälkeen.

Hevoseläimiä saa viedä Iso-Bri-
tanniasta tietyin ehdoin. Vientikiel-
lot eivät koske Pohjois-Irlantia, joka 

saa viedä edellä mainittuja eläimiä 
ja tuotteita muihin jäsenvaltioihin 
tietyin merkintää ja valvontaa kos-
kevin edellytyksin. Lisäksi suu- ja 
sorkkataudille alttiiden eläinten 
vienti muista jäsenmaista Yhdisty-
neen kuningaskunnan alueelle on 
kielletty.

Iso-Britanniassa on löydetty suu- 
ja sorkkatautia toistaiseksi kahdelta 
tilalta Surreyssä, Etelä-Englannissa. 
Viranomaiset arvelevat taudin ole-
van peräisin tilojen lähellä olevista 
eläintautien tutkimuslaitoksesta tai 
eläinlääkkeitä valmistavasta labora-
toriosta.

Suomessa ei käytännössä ole suu- 
ja sorkkataudin riskiä, koska Britan-
niasta ei ole tänä vuonna tuotu ma-
hamme eläviä nautoja eikä lampaita. 
Saksassa on eristetty viisi tilaa, sillä 
niille on viety hiljattain eläimiä Bri-
tanniasta. Tilat pidetään eristyksissä, 
kunnes niiden eläimet on tutkittu 
suu- ja sorkkataudin varalta.

Nimitysuutisia

Valtran uudeksi toimitusjohtajaksi 
on nimitetty Jari Rautjärvi. Hän vas-
taa Valtran toiminnoista Euroopas-
sa, Afrikassa ja Lähi-idässä (AGCO 
EAME). Hänen toimipaikkansa 
tulee olemaan Valtran tehdas Suo-
lahdessa sekä AGCO-yhtymän uusi 
Euroopan toimintojen pääkonttori 
Schaffhausenissa Sveitsissä. 

Jari Rautjärvi (44) on valmistu-
nut kauppatieteiden kandidaatik-
si Jyväskylän Yliopistosta. Valtran 
palveluksessa hänellä on mittava 
kansainvälinen kokemus. Hän aloit-
ti Valtralla Group Finance Control-
lerina vuonna 1994. Vuosina 1999-
2003 hän toimi Valtra do Brasilin 
talousjohtajana ja toimitusjohtajan 
sijaisena. Suomeen palattuaan hän 
oli Valtra EAMEn tietohallinto-
johtaja ja viimeksi Valtra EAMEn 
markkinointijohtaja.

Suomen Rakennuskone Oy vahvis-
taa Pirkkalan palvelukeskuksensa 
toimintaa. Varaosapäälliköksi on 
nimitetty ins. Pasi Rautiainen. Vara-
osamyyjiksi on nimitetty Ulla Ranta 
ja Timo Rajala. 
Koneiden maahantulovarusteluun 
on varustelusuunnittelijaksi nimi-
tetty Vesa Jokiniemi. Vantaan kor-
jaamon työnjohtajaksi on nimitetty 
Harri Koljonen.

Suomen Raken-
nuskone Oy

MBA merkonomi Christer Kattil 
on nimitetty maatalouskoneiden 
maahantuontia ja vähittäiskauppaa 
harjoittavan Kurikan Hyväkone 
Oy:n toimitusjohtajaksi 02.07.2007 
alkaen.

Hän on viimeksi ollut Junkkari 
Oy:n palveluksessa vientipäällikkö-
nä.

Kurikan 
Hyväkone Oy

Valtra


