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Agritekin uudet traktorit: 
New Holland 6000 ‑sarjan ylä‑
pää ja Case IH Puma ‑sarjan 
alapää vahvistuvat kumpikin 
kuusisylinterisillä, 6,7‑litraisilla 
yhteispaineruiskutusmootto‑
reilla varustetuilla malleilla. 
NH T6030, T6050, T6070 ja 
T6080 korvaavat markkinoilta 
poistumassa olevan TM‑sarjan. 
Mallikohtaiset suurimmat 
ISO‑tehot ovat 128, 138, 152 ja 
168 hevosvoimaa. Puma 125:n, 
140:n ja 150:n tehot ovat samat 
kuin kolmessa suurimmassa 
NH:ssa. Sinisten ajovoiman‑
siirroksi voi valita joko osa‑ tai 
täyspowershiftin ja punaisissa 
ainoa vaihtoehto on täyspower‑
shift. Vaihteistot saa joko nel‑
jänkympin, neljänkympin eko 
tai viidenkympin versioina. HH

KoneAgrian järjestäjinä toimivat tuttuun 
tapaan ProAgria Keski-Suomi ry ja Pro-
Agria Farma. Näyttelyn teemana oli 
"Tekniikalla tulosta". Näyttelyn aikana 
järjestettiin teemaan liittyviä seminaareja.  
KoneAgriassa oli noin kaksisataa näyttely- 
osastoa, joissa nelisensataa tavarantoimit-
tajaa esitteli tuotteitaan ja palveluitaan. 
Näyttelyn järjestäjien mukaan kiinnostus-
ta olisi ollut jonkin verran enemmänkin, 
sillä viime tingassa tulijoille jouduttiin 
myymään "eioota".

Tilanpuute vaivaa

KoneAgriassa 34 500 
kävijää

Parhaiten näyttelyn teemaa toteuttaneet yritykset palkittiin 
avajaispäivänä. Ensimmäinen palkinto luovutettiin Agritek 
Oy:lle, toinen palkinto Aimo Kortteen Konepajalle ja prons-
sia Tomas Kjellman AB:lle. Bilke OY, Farmi Tilatech OY ja 
Johematic OY huomioitiin kunniamaininnalla. Yrityskohtai-
set palkitsemisperusteet löytyvät näyttelyjärjestäjien sivuilta 
osoitteesta www.koneagria.fi. 
Seuraava KoneAgria järjestetään 22.–25.10.2008.

ã ã

Valtran valinnaisvarustevalikoima täydentyy itävaltalaisella Schar‑
müller‑vetolaitteella, jossa voi tarpeen mukaan käyttää joko koukkua 
tai kuulaa. HH

Yrittäjien Maatalouden McCormick Tele‑Trac ‑kurottaja on trakto‑
riksi rekisteröitävä monitoimikone. Edessä olevan tavanomaisen te‑
leskooppipuomin ulottuvuus on 5,6 ja nostokorkeus 8,6 metriä, suu‑
rin nostovoima on 3500 kiloa. Takana on sekä sähköohjattu nostolai‑
te (4500 kg), kaksilohkoinen ulkopuolinen hydrauliikka, voimanotto 
540/1000 sekä vetokoukku. Molemmat ohjaavat akselit tarjoavat ta‑
vanomaiset ohjaustapavaihtoehdot. Moottori on 150 hevosvoimainen 
Sisudiesel‑nelonen.  Sähköohjatussa hydrostaattisessa ajovoiman‑
siirrossa on kolmiportainen powershift‑aluevaihde, suurin ajonopeus 
40 kilometriä tunnissa. HH
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Puolalainen Ares on tuonut kiekkomuokkaimien järeään päähän uuden 
mallin, Ares Twix. Kiekkokoko on 56 cm tai vaihtoehtoisesti jopa 66 cm. 
Kiekkoja suojaavat kierrejouset. Tätäkin muokkainta saa nostolaitever‑
siona että hinausvarustuksella. Painoa 4‑metrisellä muokkaimella on 
varustettuna 56 cm kiekoilla ja putkipakkerilla 3 200 kg. Pakkerivaihto‑
ehtoja on useita. Kumipäällysteisen takajyrän läpimitta on harjalta mitat‑
tuna 70 cm. Hinta 4‑metrisellä hinattavalla muokkaimella kumijyrällä 
varustettuna on 15 400 euroa. Muokkainta myy Turun Konekeskus.

Saksalainen Horsch esiintyi suomalaisessa näyttelyssä ensimmäistä kertaa, vaikka se on maailmalla varsin tunnettu muokkaimien ja kylvö‑ 
koneiden valmistaja. Horsch on itse asiassa aurattoman viljelyn pioneereja Saksassa. Horsch on valmistanut kylvölannoittimia jo pitkään, tähän 
saakka kuitenkin lannoitepuoli on tehty nestelannoitteille. Nyt heiltä löytyy malli myös rakeisille lannoitteille. Sekä lannoite‑ että kylvövantaat 
ovat kaksoiskiekkovantaita. Kylvövantaiden suurin kuormitus on 150 kg. Lannoitteet ja siemenet menevät vantaille pneumaattisesti. Syöttö‑ 
laitteet toimivat sähköllä. Suurin lannoitemäärä on 500 kg/ha. Säiliön väliseinä on kiinteä. Säiliön 3 500 l tilavuudesta 40 % on siemenpuolella ja 
60 % lannoitteilla. Yrittäjäin Maatalous käy valmistajan kanssa sopimusneuvotteluja. Näyttelyssä ollut malli oli 6‑metrinen.

Kongskilden muokkainmallisto on täydentynyt 3‑metrisellä 
kiekkomuokkaimella. Malli RDX 3000 tehdään Kongskilden Puo‑
lan tehtaalla, mutta hinausvarustus tehdään Jukolla Mynämäellä. 
Tämäkin kielii siitä, että hinattavat ovat nimenomaan suomalais‑
ten kaipaama versio. Me kun joudumme ajamaan paljon märem‑
mällä pellolla kuin Keski‑Euroopassa. Kaikkea painoa ei parane 
panna päisteessä yhden akselin varaan. Kiekkojen aurauskulma 
on tässä muokkaimessa säädettävissä hydraulisesti ajon aikana. 
Kiekot on kiinnitetty runkoon kahdella vahvalla lattajousella. 
Kiekkojen läpimitta on 450 mm ja suurin työsyvyys on 10 cm tun‑
tumassa. Jyrävaihtoehtoja muokkaimen perään on tarjolla useita. 
Kolmimetrisen hinta hinausvarustuksella on vajaa 14 784 euroa. 
Konetta myy Agritekin verkosto.

Green Power on nimestään 
huolimatta supisuomalainen 
kone. Tekijä Jarkko Kangas löy‑
tyy Ylihärmästä. Kankaan val‑
mistamaa siipiteräkultivaattoria 
saa sekä 3‑ että 4‑metrisenä. 
Siipiterien eteen on saatavissa 
muokkainkiekkorivi. Sen teh‑
tävä on hajottaa ja pätkiä olki‑
massaa ja siten se tehostaa sii‑
piterien muokkausvaikutusta. 
Muokkainta on saatavissa sekä 
nostolaitemallina että hinatta‑
vana. Siipiterien suojana ovat 
kierrejouset. Terien takana on 
siipiterien aikaansaamia harjoja 
tasaavat lautaset. Hinattavassa 
on takana 500 mm kumijyrä, 
joka samalla toimii kuljetuspyö‑
rästönä. Hinausvarustuksella 
ja etumuokkaimella 3‑metrinen 
maksaa 17 000 ja 4‑metrinen 
21 560 euroa. Valmistaja myy 
koneet suoraan.

Tanskalainen Dal‑Bo on 
sekin saanut hyvää täy‑
dennystä kiekkomuok‑
kainvalikoimaan. Farmer 
Disk ‑tyyppi on nostolai‑
tekone, johon on saatava‑
na hinausvarustus. Tässä 
muokkaintyypissä 
kiekkojen aurauskulma ei 
ole säädettävissä. Valmis‑
taja on halunnut tulla sa‑
malla rimalle monien mui‑
den kiekkomuokkaimien 
kanssa. Aurauskulman 
säätömahdollisuutta ei‑
vät kaikki arvosta. Kiekko‑
jen aurauskulma on edes‑
sä 14 astetta ja takana 17. 
Pystykallistus on 5 astet‑
ta. Kiekkojen läpimitta on 
52 cm ja kiekkoja saa se‑
kä sileinä että hammastet‑
tuina. Hintaa 3,5 metrisel‑
lä muokkaimella on 16 000 
euron kahden puolen 
takajyrän mallista riippuen. 
Dal‑Bo on Yrittäjäin Maata‑
louden myynnissä.

Eurajokelainen Agropoint tuo maahan italialaisia ruiskuja. Mi‑
xer‑nostolaiteruiskussa on joko 200‑ tai 1000‑litrainen säiliö, pump‑
puvaihtoehdot 132–280 litraa ja joko mekaanisesti tai hydraulisesti 
hallittavien puomien leveydet 6–24 metriä. Hinattavan Puma 1500:n 
säiliötilavuus on 1500 litraa, vakiopumpun tuotto 135 litraa, valin‑
naisena pumppukokoa voi kasvattaa aina 280 litraan saakka. 
Mekaanisesti hallittavien puomien leveydet ovat 10–16 ja hydrauli‑
sesti hallittavien 12–18 metriä. Hinattavan Stratoksen säiliötilavuu‑
det ovat joko 2000, 2500 tai 3000 litraa, pumppu on joko 185‑ tai 
250‑litrainen, puomileveydet 20, 24 tai 28 metriä. HH
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Salolainen Seppo Kuisma Oy on vaihtanut ruiskutoi‑
mittajaa, nyt ruiskut tulevat Sloveniasta. Pienemmässä 
Agromechanika AGS ‑nostolaiteruiskussa on 800 litran 
säiliö, 120 litran pumppu ja joko manuaalisesti tai 
hydraulisesti taittuva 12 metrin puomi. Suuremmassa 
mallissa vastaavat arvot ovat 1000 litraa, 150 litraa ja 
15 metriä hydraulisella hallinnalla. Yritys on aloittanut 
myös ranskalaisen Saint Gobainin valmistamien keraa‑
misten Albuz‑suutinkärkien maahantuonnin.

Johematic Oy:n porsaidenhoitovaunulla rokotukset ja muut toimen‑
piteet voidaan tehdä pahnueittain ja karsina kerrallaan. Laatikkoon 
mahtuu yksi pahnue. Porsaat siirretään laatikosta toiseen sitä mukaa 
kuin hoidot on tehty. Työvälineille on muovinen kori. Vaunun myynti‑
hinta on noin 320 euroa.

Agri‑Kymi Oy:n tuotevalikoima kasvaa puolalaisen 
Bury Maszyny Rolniczen valmistamilla ruiskuilla.  Perkoz‑
nostelaiteruiskuissa säiliötilavuudet ovet välillä 400–1200 
litraa, pumppujen tuotot 75–170 litraa minuutissa ja joko 
manuaalisesti tai hydraulisesti taittuvien puomien leveydet 
12–20 metrin välillä. Hinattavan Pelikan‑malliston säiliö‑ 
tilavuudet ovat 1000–3100 litraa, pumpputuotot 110–282 
litraa minuutissa ja hydraulisesti hallittavien puomien 
leveydet 12–24 metriä. HH

Turun Konekeskus Oy:n markkinoiman Jykevä takalanan voi varus‑
taa trukkipiikkitartunnoilla joiden avulla yrityksen trukkikuski pystyy 
myös lumitöihin. HH

ã

ã

ã
PowerForest Oy:n osastolla 

oli ensiesittelyssä vielä nimetön, 
karsiva  rankakoura. Painoltaan 
260 kiloisessa kourassa on rulla‑ 
syöttö ja veitsikatkaisu. M+ S 
Hydraulic moottorit syöttävät 
halkaisijaltaan 25 cm:n rullilla ja 
100 litran öljyntuotolla puuta 
3,5 m/s. Maksimikatkaisu on 
23 senttiä.  Mittalaitetta ei ole, 
kun pelkistetyn yksinkertai‑
nen koura on tarkoitettu nimen‑
omaan energiapuiden korjuu‑
seen. Valmistaja on Suokone 
Oy ja ensimmäisen sarjan pitäi‑
si valmistua joulukuussa. Ve‑
rolliseksi hinnaksi ounastellaan 
11 000 euroa. Rotaattori ei si‑
sälly hintaan.  JV

Pihlajan Metallin valmistamia, mekaanisen vedon Jysky‑
perävaunuja on sittenkin myyty enemmän normaalilla kuin 
Y‑aisalla, jota ihastelin vaunuun tutustuessani (KV 01/07). 
Pelottaneeko ostajia Y‑aisassa oman traktorinsa takasilta vai 
Y‑aisan 2500 euron lisähinta. Kuten näkyy, suora‑aisaisenkin 
vaunun etupää on aika "jyskyä" tavaraa. Työjälki on muuten‑
kin ehostunut teollisen valmistuksen tasolle. Vaunun kanta‑
vuus on 12 tonnia ja se on Power Forestin edustuksessa. JV

Yrittäjien maatalouden osastolla esiteltiin Fransgård SK950 
‑tukkipihtiä. Etukuormainsovitteisella  työvälineellä voi kuljet‑
taa ja kuormata pyöreätä puutavaraa ja vaikka sahapintoja. 
Hinta pihdillä on verollisena 1915 euroa.
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Valtra, Wikar ja Nisula Forest ovat kukin entuudestaan vahvoja osaa‑
jia puunkorjuussa. Nyt yhteistyökumppanit ovat alkaneet varustaa 
Valtra N121:tä sekä hakkuu‑ että ajokoneeksi. Jälkimmäisestä vah‑
vana esimerkkinä olkoon kuvan NAF:in akselistolla ja teleillä 
varustettu  urakointitason vaunu 4WDM, jonka vetovoimaksi ilmoite‑
taan 75 kN:a. Veto ja tasauspyörästön lukko ovat sähköisesti kytket‑
tävissä ja irrotettavissa. Arvonlisäverolliset hinnat ovat:  Perusvaunu 
49 490‑,  Y‑aisa lisävarusteena 7 950‑, Kronos 6020 XL kuormain 
21 788‑ ja Parkerin LS90 venttiili IQAN:illa 11 798 euroa.  Hakkuu‑ 
varustus istutetaan Jake‑sovittimeen traktorin taakse. Eteen tulee 
lisäpumppu hydraulisäiliöineen. Sopivia energiapuukourat mukaan 
lukien Nisula hakkuupäistä löytyy 5 vaihtoehtoa.  JV

Kaikkiin Naarva‑kouriin saa nyt lisävarusteena ( 1400 euroa + alv) radio‑ohjauk‑
sen, joka mahdollistaa kouran rajattoman pyörityksen rotaattorilla. Se on tiheissä 
puustoissa merkittävä lisäetu työn sujuvuudelle. Samalla helpottuu asennus, kun 
kuormaimen puomiin ei tarvita kaapeleita eikä pistokkeita. Ohjaus käy 4 napilla lä‑
hettimestä, joka on sijoitettavissa vaikkapa kuormaimen hallintakahvaan. Vastaan‑
otin akkuineen sijaitsee saranoidun kannen alla kouran pystyrungossa. 12 Ah:n ak‑
ku toimii kertalatauksella kuulemma jopa 36 tuntia. Toista akkua voi ladata invert‑
terillä ja akkulaturilla jopa traktorin ohjaamossa. Kaikki mainitut varusteet kuuluvat 
hintaan. Akun vaihto vie muutaman minuutin. Radio‑ohjaus ei ole keksintönä uusi. 
Sitä on käytetty menestyksellä jo vuosia sitten isoissakin hakkuupäissä. JV
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Laimet‑ruuvihakkureiden pienemmissä malleissa terää on paran‑
nettu poistamalla ruuvin keskitse aiemmin kulkenut akseli. Nyt sisusta 
ei pääse tukkeutumaan ja voiman tarve on vähäisempi. Ennen käyt‑
töönottoa kannattaa hioa maali pois. Muuten se palaa kiinni spiraaliin 
ja aiheuttaa turhaa kitkaa leikkuussa. Uusi rakenne on pitkien kokeilu‑
jen tulos.
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Akku ja vastaanotin on tarkasti koteloitu ja tärinäsuojattu runkoon. 
Kun akussa ei ole vettä, se ei ole moksiskaan kouran liikkeistä. Lähe‑
tin saa kuulemma vastaanottimeen yhteyden jopa 150 metrin pääs‑
tä, puhumattakaan ohjaamosta puomiston päähän.  Laitteisto on va‑
kiotavaraa. Kun nappeja lähettimeen saa rahalla jopa tusinan, aina‑
kin oma mielikuvitukseni lähtee liikkeelle radio‑ohjauksen tulevista 
mahdollisuuksista monessa muussakin käytössä metsäkonealallakin. 
Kun Naarvan kansi suljetaan, mitään ei näy, mutta koura toimii. JV

Ihan Uus Oy Joensuun kupeesta, Kulhosta, esitteli rohkeasti MultiMette perä‑
vaunun proton mönkkärin perään. Vaunu on ns. vankkurimallia kääntyvine etuakse‑
leineen ja hydraulisesti vetävine etupyörineen. Tällä rakenteella mönkkärin taka‑ak‑
selistoon ei synny vahingossa ylikuormitusta aisapainosta. Oikean aisapainon ta‑
kaa teräspuntti aisan päällä. Omatekoisen kuormainen ja hydraulisäiliön paino lepää 
vaunun etummaisella akselilla. Kierto‑, kääntö‑ ja vaakanivel kuuluvat asiaan. Hyd‑
raulipumppu on mönkkärin kampiakselin päässä. Virtauksen saa vapaakierrolle, tai 
pumppaus on helposti kokonaan katkaistavissa. Vetomootorien kierrostilavuus on 
200 cm3. Pankkoineen ja kippilavoineen MultiMeten hinta‑arvioksi sarjatuotteena 
sain 13 000–15 000 euroa (sis. alv). JV

Maaottelu perusluokan metsäperävaunu/kuormainpakettien ke‑
vyemmässä sarjassa näyttää kiristyvän. Vreten 900 (9 t) on Ruotsin 
suurimman valmistajan uusi kokoluokka Suomessa. Sekä 60–30 
kuormain että vaunu ovat asiallista tekoa. Kuormaimen ulottuvuus 
on 6,0 metriä ja nostokyky 4:stä metristä 850 kg ilman kouraa. Omi‑
naisuudet riittävät suursäkkien käsittelyyn ja hankintapuiden ajoon. 
Sama kuormain ja pykälää pienempi 800‑mallin vaunu (8 t) jäykällä 
vetoaisalla olisivat irronneet näyttelytarjouksena  hintaan 9390 euroa 
+ alv. Myyjä on Ab Tomas Kjellman.  JV
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Lisää KoneAgrian uutuuksia seuraavassa numerossa...


