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Perustekniikaltaan Superior vastaa 
puintikaudelle ‑03 tullutta SR3085 
TS:ää. Vakiopöydän leveys on 5,1 
metriä valinnaisena pöydän saa 
väliltä 4,2–6,3 metriä. Leveydel‑
tään 1,34‑metrinen puintikoneis‑
to alkaa läpimitaltaan 0,4‑metri‑
sen esipuintikelan ja ‑varstasillan 
yhdistelmällä. Seuraavana on var‑
sinainen 0,5‑metrinen puintikela 
ja varstasilta. Kohlimia on kuusi 
ja puintikoneiston leveys on 1,33 
metriä. Viljasäiliön tilavuus on 
7600 litraa.

Moottori on 7,4‑litrainen Sisu‑
Diesel‑kuutonen, viritysasteesta 
riippuen voimaa on tarjolla jo‑
ko 184 tai 203 kilowattia (250 tai 
276 hv). Hydrostaattisessa ajovoi‑
mansiirrossa on kolmiportainen 
aluevaihteisto, neliveto on valin‑
naisvaruste. Eturengasvaihtoeh‑
toja on kolme välillä 800/65R32‑
1050/50R32 ja taakse voi valita 
joko 480/65R24‑ tai 540/65R24‑
renkaat. Painoksi puintikunnossa 
ilmoitetaan 12,6 tonnia. 

Lisää erottelutehoa
Perinteisessä puintitekniikassa koh‑ 
limet rajaava puintitehoa. Puimu‑
rin ulkomitat asettavat rajat koh‑
lintehon lisäämiselle kohlinalaa 
kasvattamalla. Näin ollen kohlin‑
ten erottelukykyä on yleisesti lisät‑
ty erilaisilla, kohlinten päällä kul‑
kevaa olkimassaa pöyhivillä rat‑
kaisuilla. Nyt myös Sampo Rosen‑
lew hyödyntää ideaa suurimmas‑
sa SR3085 Superior ‑mallissaan, 
valinnaisvarusteena sen saa myös 
SR3065:een.

Uudelleen muotoiltujen kohlin‑
ten päälle sijoitetussa erottelusy‑
linterissä on samalla periaatteel‑
la toimiva sormijärjestelmä kuin 
leikkuupöydän syöttöruuvissa. 
Sylinteri pyörii olkivirran suun‑
taisesti, pöyhintätehoa säädetään 
muuttamalla sormikulmaa. Koe‑
puintien perusteella voidaan to‑
deta, että ratkaisu nostaa kohlin‑
tehoa 20 prosentilla.

Sylinteripöyhintä 
soveltuu eurooppalai‑
siin, joskus melko kos‑
teisiinkin puinti‑oloi‑
hin, todella kuivissa 
oloissa se murentaa 
olkea, josta seuraa tur‑ 
haa kuormitusta seu‑ 
lastolle. Kuiviin mai‑
hin (Turkki, Arabi‑ 
maat) ilman erottelu‑ 

Sampo Rosenlew 3085 Superior

Sampo Rosenlew ottaa 
uudessa Superior-mal-
lissaan käyttöön uusia, 
puintitehoa kasvattavia 
teknisiä ratkaisuja. Osa 
uudesta tekniikasta on 
tarjolla valinnaisena 
myös pienempiin 3000-
sarjan puimureihin.

   Heikki Härkönen
sylinteriä vietävät koneet varuste‑
taankin aggressiivisemmin toimi‑
villa kohlimilla (jyrkempi kulma 
ja korkeammat sivulevyt).

Tehokkaampi seulasto
Lisääntynyt kohlinteho vaatii vas‑
taavan teholisän seulastolta. Supe‑
riorissa yläseula on 170 ja alaseula 
160 milliä pidempi kuin vanhassa 
SR2085:ssä. Pidennys nostaa seu‑
lastoalan entisestä 4,1:stä 4,5 ne‑
liömetriin. Pidemmät seulat saa 
valinnaisena SR 3065:een.

Vanhan yläseulan vaihtoehdoksi 
on tarjolla uusi nokkalamelliseula, 
jossa joka toinen sormi on pidem‑
pi ja taivutettu alaspäin 90 asteen 
kulmaan. Alas taivutettu sormi es‑
tää oljenpätkien läpipääsyn. Seu‑
lan välys voidaan säätää 20 pro‑
senttia vakiota suuremmaksi, jol‑
loin seulan läpäisy paranee.

Uuden, valinnaisen alaseulan 
lamellimäärä 15 prosenttia suu‑
rempi kuin vakioseulassa. Käy‑
tännössä se voidaan säätää jopa 35 
prosenttia suuremmalle välyksel‑
le, jolla seulan läpäisykyky on jopa 
40 prosenttia suurempi. Reiluista 
seulavälyksistä huolimatta rajais‑
ten määrä säilyy asiallisella tasol‑
la ja säilöön tuleva tavara on puh‑
dasta. Molemmat seulauutuudet 
ovat tarjolla kaikkiin SR3000‑sar‑
jan puimureihin.

Rajaiskierrossa ruuvikuljettimen 
jatkeena oleva jälkipuintilietso heit‑
tää materiaalin seulaston etuosaan. 
Kuiviin maihin menevissä koneissa 
rajaiskierto hoituu ruuveilla alusta 
loppuun.

Superiorin viljasäiliön tyhjen‑
nysjärjestelmä on vaihdettu avoi‑

mesta suljettuun. Ratkaisulla tyh‑
jennysteho on saatu nostettua avoi‑ 
men järjestelmän 70 litrasta sekun‑
nissa 90–100 litraan sekunnissa. 
Lisäksi tyhjennys toimii kaikissa 
torven asennoissa. Eli nyt peliva‑
raa on sekä tyhjennyskorkeuden 
että ‑etäisyyden suhteen. Suurin 
tyhjennyskorkeus on neljä metriä.

Uudet rapsijatkeet
Leikkuupöytien rapsijatkeet pys‑
tyterineen tulivat aiemmin saksa‑
laiselta alihankkijalta. Saksalainen 
laatu ei tällä kertaa ollut maineen‑
sa veroista, joten nyt rapsivarustus 
tehdään itse.

Rapsivarustuksen voi asentaa 
kaikkiin woble‑box‑teränkäytöllä 
varustettuihin pöytiin, pystyterän 
saa haluttaessa molemmille puo‑
lille ja lisäksi ne voidaan asentaa 
ilman jatkeita vakiopöytään. Pys‑
tyteristä on iloa myös reheväkas‑
vuisen ja sotkuisen kauran puin‑
nissa. Käytännössä kaikki Baltian 
maihin menevät puimurit varus‑
tetaan rapsijatkeilla.

SR3085 Superiorin ja SR3065:n 
pöytävoimansiirtoa on vahvistet‑
tu vaihtamalla syöttökuljettimen 
yläakselin käyttöpyörät levyraken‑
teisista valurautaisiin. Samalla mo‑
mentinvälityskykyä on kasvatettu 
45 prosentilla vaihtamalla ylikuor‑
makytkimien kitkalevyt suurem‑
miksi ja lisäämällä niiden määrä 
aiemmasta yhdestä kahteen.

Ei aivan tavoitteessa
Sampo Rosenlew valmisti viime‑
kaudelle noin 450 puimuria eli 
kolmekymmentä vähemmän kuin 
toissakaudelle. Valmistuksella ei 

aivan ylletty puimurituotannolle 
budjetoituun 30 miljoonan euron 
liikevaihtoon.

Toissakauden tapaan valmistuk‑
sesta meni vientiin 65 prosenttia eli 
noin 300 puimuria. Markkinoil‑
la Sampo Rosenlewin vahvuus on 
kokoluokka, johon muut valmis‑
tajat eivät juuri panosta. Kehitty‑
vissä maatalouksissa pienempikin 
kone kiinnostaa silloin, kun vilje‑
lijä joutuu tekemään hankinnan 
erilaisten tukien sijaan omilla ra‑
hoillaan. Asiaa todistaa kehitys Ve‑
näjällä ja Puolassa. Ensin mainit‑
tuun viedyistä 50 puimurista 20 oli 
2000‑sarjan koneita ja jälkimmäi‑
seen Same Deutz‑Fahrin välityk‑
sellä vihreinä viedyistä 46 koneesta 
39 oli SR2065:a. Vientimarkkinoil‑
la petyttiin sekä Venäjän että tuo‑
reimpien EU‑maiden suhteen, os‑
tohalukkuutta oli mutta rahaa ei.

Puimurivienti konttikuljetet‑
tuina komponentteina jatkui se‑
kä Turkkiin että Iraniin. Kontti‑
toimituksena puimurin kuljetus 
maksaa 5 000 ja kokonaisen ko‑
neen 24 000 euroa. Kun loppuko‑
koonpano tehdään ostajamaassa, 
säästetään myös tullimaksuissa, 
jotka saattavat joissain maissa ol‑
la valmiin koneen osalta 100 eu‑
roa moottorikilowattia kohden 
ja komponenttitoimituksessa vii‑
si prosenttia osien arvosta, toi‑
mitustavasta johtuva tulliero on 
tässä tapauksessa noin 20 000 eu‑
roa.

Tuoreimmat vientiponnistelut 
on suunnattu Arabimaihin, joissa 
vallitseviin erityisen kuiviin puin‑
tioloihin on varauduttu edellä esi‑
teltyjen vaihtoehtoisten kohlin‑ ja 
rajaiskiertoratkaisujen lisäksi eri‑
laisilla varstasiltarakenteilla.

SR2085 Superiorin lisäteho ei näy ulospäin. Kun myyntisarjan koneissa tyyppitunnuksen vanha L kor-
vataan kirjainyhdistelmällä CSP, niin asia selviää sivullisillekin.

Lisää puintitehoa

ã

Kohlinten päälle lisätty 
erottelusylinteri nostaa 
tuntuvasti kohlintehoa.

Nokkaseula eroaa vakioseulasta lamellien-
sa osalta.

Täysin ulos käännetyn torven maavara on neljä metriä. Traktorin ja 
puimurin väliin jää reilusti tilaa.

Tyhjennys toimii kaikilla torvikulmilla. Ominaisuuden hyödyntämis-
tä haittaa se, että istuimelta näkee tyhjennysalueelle vasta sitten, kun 
torvi on käännetty lähes täysin sivulle.

Viljasäiliön takana vaikuttaa 203 sisukasta kilowattia.
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Pöytävaunun kanssa vehtaaminen 
on pois tehokkaasta puintiajasta. 
Asia rassaa varsinkin silloin, kun 
puitavaa on paljon ja siirtymiä use‑
ampia saman päivän aikana. Lisäk‑
si pöytäsulkeiset vaativat tilaa, jo‑
ta useimmissa tapauksissa ei löydy 
muualta kuin puimattomasta kas‑
vustosta. Taittuva pöytä saattaa näin 
ollen olla hinnastaan huolimatta 
harkinnan arvoinen ratkaisu.

Agrimarketilla on valmiudet va‑
rustaa molemmat puimurimerk‑

kinsä taittuvalla saksalaisella Ge‑
ringhoff Grainstar ‑pöydällä. Tois‑
sa syksyn puinneille Geringhoffil‑
la varustetusta John Deerestä löy‑
tyy juttu Koneviestistä 16/06. Nyt 
vuorossa on kertomus saksalaisen 
pöydän ja kotimaisen puimurin 
yhdistelmästä.

Kaksi vaihtoehtoa
Agrimarket tarjoaa Geringhoffin 
4,8‑ ja 5,4‑metrisiä versioita asen‑
nettavaksi SR‑malleihin 3065 ja 

3085 Superior. Viime syksyn puin‑
neille äetsäläisen Seppo Pietilän 
SR 3065 varustettiin kapeammalla 
pöytävaihtoehdolla.

2250 kilon painoinen Gering‑
hoff on noin 900 kiloa SR:n lä‑
hinnä vastaavan levyistä pöytää 
painavampi. Riittävän nostovoi‑
man varmistamiseksi puimuriin 
lisättiin kolmas pöytäsylinteri, 
kasvaneeseen etupainoon ei tar‑
vinnut vastata takapään lisäpai‑
notuksella. Pöydän taittotavan 

ansiosta akselipainojakauma on 
sama sekä puinnissa että siirto‑
ajossa.

Geringhoff varustaa pöytänsä 
puimurimallikohtaisilla sovitteil‑
la, joten ensiasennuksen jälkeen 
pöydän irrotus ja kiinnitys sujuvat 
saman tapaan kuin vakiopöydän‑
kin kanssa.

Pöytätoimintoja hallitaan pui‑
murin vakiohallintalaitteilla. Pöy‑
täautomatiikat kytkeytyvät toi‑
mintaan ilman erillistä virittelyä.

Geringhoff Grainstar

Puimurikoon kasvun myötä pöytäleveydet ovat nousseet siirtoajoa estävälle 
tasolle. Pöytävaunun sijaan ongelman voi ratkaista kuljetukseen taittuvalla 
kapenevalla pöydällä, jollainen on nyt tarjolla myös kotimaiseen puimuriin.

   Heikki Härkönen

Geringhoff selvittää rehevän 
lakorypsinkin nikottelematta.

Taittuva pöytä Sampoon

ã

Ensiasennuksessa taiton ohjaus‑
yksikkö kiinnitetään ohjaamoon 
hyvin käsillä olevaan paikkaan, oh‑
jausyksikkö sähköistetään ja yhdis‑
tetään johdotuksella leikkuupöy‑
dän hydrauliventtiilistöön, säh‑
kömagneettisesti toimiva pöydän 
nostokorkeuden rajoitin asenne‑
taan syöttökuljettimen kotelon ja 
puimurin rungon väliin ja rajoitin 
yhdistetään johdotuksella ohjus‑
yksikköön. Rajoitin tarvitaan es‑
tämään kuljetusasentoon taitetun 
pöydän osuminen ohjaamoon.

Pöytätekniikkaa 
Pöytäpuoliskot siirtyvät kuljetus‑
asentoon siten, että oikea puo‑
li taittuu hydraulisylinterin voi‑
min vasemman päälle ylösalaisin. 
Taittoliikkeen aikana vasen puolis‑
ko siirtyy niin paljon oikealle, et‑
tä kokonaisuus  asettuu puimurin 
keskilinjalle 3 metriä leveäksi pa‑
ketiksi.

Taitossa kuskin tarvitsee käydä 
ulkona irrottamassa ja kiinnittä‑
mässä syöttökuljettimen ala‑akse‑
lilta pöydän oikeaan päätyyn voi‑
man välittävän nivelakselin kuljet‑
timen puoleinen pää, taittamassa 
laihonjakajat kuljetusasentoon 
terän eteen ja pyöräyttämässä la‑
kokelan vasen puolisko asentoon, 
jossa kelan päätylevyyn muotoil‑
tu syvennys on ylöspäin . Taitossa 
lakokelan oikea puolisko painuu 
em. syvennykseen, järjestely pie‑
nentää pöydän kuljetuskorkeutta. 
Taittoa hallitaan ohjauskeskuksen 
esivalintapainikkeilla ja lakokelan 
etäisyyssäätöhydrauliikalla. Tait‑
totoimintoihin sisältyy pöydän 
vasemman tunnustelusuksen au‑

Ennen taittoa laihonjakajat käännetään teräpalkin eteen...
Ohjausyksikön painikkeilla aktivoi-

daan haluttu pöytätoiminto.

...ja lakokelan vasemmanpuoliskon päätylevyyn muotoiltu 
syvennys käännetään ylöspäin.

ã
ã

ã
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Taitossa oikean puolen lakokela painuu vasemman kelan syvennyk-
seen, ratkaisu pienentää pöydän kuljetuskorkeutta.

tomaattien nosto ja lasku. Puinti‑
valmius saavutetaan luonnollises‑
ti suorittamalla edellä esitetyt toi‑
met päinvastaisessa järjestyksessä. 
Aikaa toimintamoodin vaihtoon 
kuluu pari minuuttia.

Pöydän molempien puoliskojen 
ulkopäissä on käyttömekanismit 
sekä terälle että syöttöruuville. La‑
kokelan hydraulimoottori on va‑
semmassa puoliskossa. Voima vä‑
littyy oikealta vasemmalle pöytä‑
puoliskojen takaseinärakenteiden 
yläosan sisään laakeroidulla akse‑
leilla, joiden liitoskohdassa on sa‑
karakytkin. Lakokelassa voima siir‑
tyy vasemmalta oikealle kela‑akse‑
lipuoliskot yhdistävällä sakarakyt‑
kimellä.

Teräruodot menevät pöytäpuo‑
liskojen liitoskohdassa jonkin mat‑
kaa päällekkäin, kaksinkertaisella 
niitolla varmistetaan leikkuu myös 
liitoskohdassa. 

Hyvin toimii
Pöydän taitto kuljetukseen ja le‑
vittämien puintiin sujuu nopeas‑
ti ja helposti. Miinusta tulee siitä, 
että taitettuna pöytä varjostaa lä‑
hinäkyvyyttä eteenpäin.

Viljojen ja rypsin puinnissa 
pöytä toimi moitteettomasti sen 
jälkeen, kun pöydän syöttökul‑
jettimen aukkoa ahdistava raami‑
pelti poistettiin. Pellinpoiston yh‑
teydessä mietittiin syötön varmis‑
tamista jatkamalla syöttökuljetti‑
men ketjuja muutamalla lenkillä 
ja siirtämällä kuljettimen ala‑ak‑
selia ketjun kireyssäädön salli‑
man matkan eteenpäin, puinnin 
alkaessa sujua viimeksi mainittu 
toimi jäi suunnitteluasteelle.

Toinen miinus tulee hinnasta. 
Tässä tapauksessa 4,8‑metrinen 
Geringhoff nostaa SR:n hintaa 
33 000 verollisella eurolla, eli pöy‑
tä on huomattavasti 5,1‑metristä 
vakiopöytää kalliimpi.

Toden ja harha-
kuvitelmien rajamailla

B
iopolttoaineiden lisääntyneen viljelyn on väitetty nostaneen vil‑
jan hintaa Suomessakin. Todellisuudessa biopolttoaineiden raaka‑
aineiden viljelyllä ei ole vielä kovinkaan suurta merkitystä viljan 
hintaan. Viljan kallistumisen syynä ovat bioenergian sijaan muut 

tekijät, kuten epäedulliset sääolot ja vähentyneet varastot.
Biopolttoaineiden viljelyyn käytettiin tänä vuonna vain runsas prosent‑

ti maapallon viljelypinta‑alasta. Biopolttoaineiksi kasvatettiin maailmalla 
erityisesti maissia ja soijaa, Euroopassa rapsia, Brasiliassa sokeriruokoa ja 
Kaakkois‑Aasiassa palmuöljyä. EU:ssa biopolttoaineiden tuottamiseksi käy‑
tettiin vajaata kahta prosenttia unionin peltoalasta. 

Jatkossa biopolttoaineiden kasvavan tuotannon odotetaan kahmaisevan 
suuremman osan siitä peltoalasta, jolla nyt kasvatetaan ruokaa tai rehu‑
viljaa. YK:n elintarvike‑ ja maatalousjärjestö FAO onkin huolissaan pellon 
siirtymisestä ruoantuotannosta energian tuotantoon.

Biopolttoaineiden osuus maailman liikennepolttoaineiden kulutukses‑
ta on tällä hetkellä noin prosentin verran. On arvioitu, että tämä osuus voi‑
taisiin nostaa jopa runsaaseen kymmeneen prosenttiin vuoteen 2050 men‑
nessä.

Biopolttoaineille on luotu kysyntää lähinnä poliittisilla päätöksillä. Halli‑
tukset ovat yksinkertaisesti määränneet polttoaineiden tuottajia sekoitta‑
maan bensiiniin tietyn prosenttimäärän biopolttoainetta. Taustalla on pyr‑
kimys öljyriippuvuuden vähentämiseen, josta on tullut tärkeä poliittinen 
tavoite monissa maissa.

Yhdysvalloissa 15 prosenttia tuontiöljystä on tarkoitus korvata biopoltto‑
aineilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Niinpä maissipohjaisen eta‑
nolin tuotannon arvioidaan Yhdysvalloissa kaksinkertaistuvan nykyisestä 
vuoteen 2016 mennessä. Jo tällä hetkellä lähes kolmannes käytetystä mais‑
sista jalostetaan Yhdysvalloissa autojen polttoaine‑etanoliksi.

Myös EU:lla on kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian lisää‑
miseksi niin metsissä kuin pelloillakin. EU:n asettaman tavoitteen mukaan 
10 prosenttia liikenteen polttoaineista tulee olla biopohjaisia vuoteen 2020 
mennessä. Komissio arvioikin, että biomassan peltoviljelyllä olisi runsaan 
kymmenen vuoden kuluttua jo noin 15 prosenttia 27 EU‑maan yhteenlas‑
ketusta peltoalasta.

Samanlaisia siirtymiä ruoantuotannosta polttoaineen tuotantoon on 
odotettavissa muissakin suurissa biopolttoaineen tuottajamaissa, kuten Kii‑
nassa ja Brasiliassa. Brasiliassa etanolin vuosituotannon odotetaan yltävän 
yli 44 miljardiin litraan nykyisestä 21 miljardista litrasta.

Biopolttoaineiden viljelyn kasvu osuu aikaan, jolloin maailman viljavaras‑
tot ovat pienimmät 30 vuoteen ja uusia ruokittavia syntyy 60 ‑ 70 miljoo‑
naa vuodessa. Tämä herättää väistämättä eettisen kysymyksen siitä, onko 
hyväksyttävää käyttää yhä suurempi osuus ruoasta energiantuotantoon, jos 
energiankäyttö on omiaan nostamaan ruoan hintaa erittäin voimakkaasti. 

Joku onkin jo rinnastanut maailman 800 miljoonaa autonomistajaa ja 
kaksi miljardia köyhää. Kasvavan biopolttoaineiden tuotannon pelätään 
vievän miljoonilta ihmisiltä ruoan.

Biopolttoainetuotantoa on arvosteltu myös siksi, ettei se tarjoa ratkaisua 
ympäristö‑ ja ilmasto‑ongelmiin. Sitä vastoin biopolttonesteiden on todet‑
tu lisäävän kasvihuonekaasupäästöjä, kun huomioon otetaan koko elinkaa‑
ren aikana syntyneet päästöt sekä sivutuotteet. Etenkin viljapohjaisella eta‑
nolilla on erittäin huonot kannattavuus‑ ja hiilidioksidin säästöluvut. 

Näyttääkin siltä, että biopolttoainepolitiikassa tarvittaisiin aikalisä, jon‑
ka aikana katsottaisiin, mikä on toimivaa ja mahdollista. Jotta biopolttoai‑
neiden käytölle asetettu tavoite toteutuisi, niiden tulisi ensinnäkin vähentää 
kasvihuonepäästöjä ja olla taloudellisesti kilpailukykyisiä. Lisäksi biopoltto‑
aineita olisi pystyttävä tuottamaan uhkaamatta maailman sademetsiä ja ra‑
vinnontuotantoa.

Jyrki Niemi
jyrki.niemi@mtt.fi

Näköalapaikka

Tucanon puintikoneistossa on 
mallikohtaisesti joko viisi (mallit 
320, 330 ja 430) tai kuusi (340, 440 
ja 450) kohlinta. Meille tuotavi‑
en mallien vakiopöytien leikkuu‑
leveydet asettuvat välille 4,3–6,0 
metriä ja moottoritehot ovat haa‑
rukassa 150–220 kilowattia, 204–
299 hevosvoimaa (EEC 80/1296). 
Edellä esitetty kertonee lyhyesti 
kokoluokan, johon Tucano sijoit‑ 
tuu. K‑maatalous on valinnut 
meillä myytäviksi mallit 320, 330, 
430, 440 ja 450.

Monipuolinen pöytävalikoima
Tucanon voi varustaa joko C‑ tai 
V‑sarjan leikkuupöydällä. Molem‑
mat vaihtoehdot voi haluttaessa 
varustaa täydellisellä pöytäauto‑
matiikalla (maapinnan seuranta 
valitulla sängenpituudella sekä pi‑
tuus että poikkisuunnassa ja lako‑
kelasäädöt).

V‑pöydän erikoisuus on säädet‑
tävä terän ja syöttöruvin välinen 
etäisyys. Puinninaikainen säätöva‑
ra on 300 millä. Öljykasvien puin‑
tiin etäisyys voidaan nostaa 800 
milliin erillisellä jatkokappaleella.

Haluttaessa puimuri voidaan 
muiden Claasien tapaan varustaa 
myös taittuvalla pöydällä, vaihto‑
ehdot joko 4,5 tai 5,4 metriä.

Yhden tai kahden kelan 
järjestelmä
300‑sarjan Tucanojen puintiko‑
neisto alkaa perinteisellä yksikela‑
ratkaisulla, puintikelan läpimitta 
on 450 milliä. 400 sarjan puimu‑
reissa Claasin tuttu APS‑kaksike‑
larakenne, tässä tapauksessa kum‑
mankin kelan läpimitta on 450 mil‑ 
liä. Puintikelan/kelojen takana on 
tavanomainen olkikela.

4,5‑metristen kohlinten pääl‑
lä on kaksi peräkkäistä, piikkime‑
kanismiin perustuvaa pöyhintä 
tehostamassa kohlinten toimin‑
taa. Kohlinrakenne on alta avoin, 
kohlimilta tuleva tavara ohjautuu 
viettopinnan kautta heittokuljet‑
timelle. Puintikoneiston leveys on 
viisikohlimisessa mallissa 1,32 ja 
kuusikohlimisessa 1,58 metriä. 

Claas Tucano

Täydennystä Lexionin 
alapuolelle
Claasin uusi Tucano-
sarja kostuu kuudesta 
puimurimallista. Kai-
kissa puintitapahtuma 
perustuu perinteiseen 
kohlintekniikkaan. 
Hallintapuolella sitä 
vastoin hyödynnetään 
tuoreimpia elektronii-
kan suomia mahdolli-
suuksia.

   Heikki Härkönen

Claas Tucano 450 on uutuus-
sarjan suurin malli.

Ohjaamo tarjoaa asialliset työ-
olot.

ã

ã



Peltoviljely18 NRO 16     23. 11. 2007 PeltoviljelyNRO 16     23. 11. 2007 19

New Holland TC5000 sarjan puin‑
titekniikka on sama kuin 50 sar‑
jassa, uudistukset keskittyvät oh‑
jaamoon, puintitoimintojen hal‑
linataan sekä moottoriin. Malle‑
ja on kolme, uudet typpinumerot 
ovat  5050, 5070 ja 5080.

Moottorit ja voimansiirto 
Kaikissa malleissa on 6,8‑litrai‑
nen, kuusisylinterinen Iveco NEF 
‑moottori. Mallikohtaiset tehot 
ovat 125, 152 ja 177 isokilowattia 
(170, 207 ja 240 hv).

Puintikoneiston kytkennät hoi‑
tuvat nyt aiemmasta poiketen säh‑
köhydraulisesti.

Hydrostaattisessa ajovoiman‑
siirrossa on kolmiportainen alue‑
vaihteisto. Eturengastus ovat kah‑
dessa pienemmässä 750/65R26 
ja suuremmassa 800/65R32, ta‑
kapyöräkoko on kaikissa sama 
400/70‑20.

Puintitekniikkaa
Leikkuupöytien leveydet ovat mal‑
likohtaisesti 3,96, 4,57 ja 5,18 met‑
riä. Pöytätoimintoja hallitaan säh‑
köisesti. Sängen korkeus/maapai‑
neautomatiikka on vakiona mal‑
lissa 5080 ja valinnaisena 5070:ssa. 
Pöydän kallistusautomatiikka on 
suurimman mallin lisävaruste.

Kaikissa malleissa puintikelan lä‑
pimitta on 0,6 metriä, pienimmäs‑
sä mallissa on neljä kohlinta, ko‑
neiston leveys 1,04 metriä ja kah‑
dessa suurimassa 5 kohlinta, ko‑
neiston leveys 1,3 metriä. 5080:ssa 
puintia tehostaa olkikelan ja koh‑
linten väliin sijoitettu, varstasillalla 
varustettu, läpimitaltaan 0,59‑met‑
rinen jälkipuintikela.

Kohlinala on pienimmässä mal‑
lissa 4,0, keskimmäisessä 5,0 ja suu‑
rimmassa 4,13 neliömetriä. Vii‑
meksi mainittua arvoa selittää jäl‑
kipuintivarustuksen vaatima tila.

Silppuri kytkeytyy aiemman 
magneettikytkimen sijaan kuivalla 

hydraulisella levykytkimellä. Seu‑
lastoala on kapeammassa puinti‑
koneistossa 3,29 ja leveämmässä 
4,13 neliömetriä. Tuulen säätö on 
kaikissa malleissa sähköinen.

Pienimmän mallin valajasäiliön 
tilavuus on 4000 ja kummakin suu‑
remman 6000 litraa.

Hallintalaitteet uusiksi
Puintitoimintojen mekaanisten 
kytkentöjen muutos sähköhydrau‑
liseksi on oleellisesti harventanut 
ohjaamon vipuvalikoimaa. Selvim‑
min tämä tuntuu kuskin istuimen 
vasemmalla puolella, jossa on nyt 
apukuskin istuintaso siinä ennen 

New Holland TC 5000

New Holland TC50 
-sarja korvasi maineik-
kaan Clayson 8000 
-malliston viisitoista 
vuotta sitten. Nyt on 
jälleen uudistuksen ai-
ka, NH TC5000 -sarja 
jatkaa Claysonin sukua.

   Heikki Härkönen

Uuden NH malliston pienin, 
TC5050, esittäytyi ensi kertaa jul-
kisuudessa puintikauden alussa.

Rippikouluikäinen 
uudistuu

Moottori on kaikissa malleissa 6,8-litrainen Iveco Nef. Suurimman mallin puintikoneistossa on jälkipuintikela.

ã
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Heittokuljetin voidaan irrottaa 
puhdistusta varten. Seuloissa on 
sähkösäätö.

Kapeammassa puintikoneistos‑
sa seulastoala on 4,25 ja leveäm‑
mässä 5,65 neliömetriä. Valinnai‑
sena saa rinnepuintiseulaston, jos‑
sa yläseula liikkuu myös sivusuun‑
nassa. Sivuliikkeen voimakkuus 
säätyy automaattisesti kallistuksen 
mukaan. Järjestelmä pitää seulas‑
tokuormituksen tasaisena aina 20 
asteen sivukallistumaan saakka.

Ohjaamon taakse sijoitetun vil‑
jasäiliön tilavuus on (malli/litraa) 
320/6500, 330 sekä 430/7500, 
440/8500 ja 450/9000 litraa. Kuu‑
den metrin pöydällä varustetun 
koneen tyhjennystorven ulottu‑
vuus puimurin keskilinjalta on 
6,05 metriä, tyhjennyskorkeus 
4,21 metriä. Jos tämä ei riitä, niin 
tarjolla on kaksi pitempää putki‑
vaihtoehtoa. Tyhjennystehoksi lu‑
vataan 75 litraa sekunnissa.

Moottorit ja voimansiirto
Viljasäiliön takana oleva moottori 
on kaikissa malleissa Mercedes Benz 
‑kuutonen. Pienimmän iskutila‑
vuus on 6,67 ja suurempien 7,2 lit‑
raa.

Hydrostaattisessa voimansiirros‑
sa on kolmiportainen aluevaihteis‑
to. Neliveto on valinnaisvaruste. 

Eturengaskoot alkavat pienim‑
män mallin pienimmästä vaihto‑ 
ehdosta 620/75R30 ja päättyvät 
suurimman mallin suurimpaan 
1050/50R32, vastaava vaihteluvä‑
li takana on 14.5/75‑20–600/50‑
26.5.

Ohjaamo
Ohjaamo tarjoaa lyhyen koeistu‑
misen perusteella hyvät oltavat. Er‑
gonomia on kohdallaan, kaikkiin 
hallintalaitteisiin yltää kurkottele‑

matta. Automaatti‑ilmastointi si‑
sältyy vakiovarustukseen. Sälytys‑
tilaa on runsaasti, kylmäkaappi es‑
tää eväiden lämpiämisen.

Ajokahvan päässä olevilla pai‑
nikkeilla hallitaan pöytä‑ ja vilja‑
säiliön tyhjennystoimintoja.

Tucanon hallinta‑ ohjaus‑ja val‑
vontatoiminnot perustuvat väri‑
näytöllä, seitsemällä painikkeella 
ja kierrettävällä valintakytkimel‑
lä varustettuun Cebis‑tietoko‑
neeseen. Esimerkiksi puintisäädöt 
varstasillan välystä lukuun otta‑
matta hoituvat tietokoneen näy‑
tön ja painikkeiden avulla.

Valitettavasti Tucanoon tutustu‑
mien jäi tällä kertaa kylmiin tyyp‑
peihin. Pellolle kone ei loppusyk‑
syyn ajoittuneen saapumisen joh‑
dosta kerinnyt. Mutta ensi syksynä 
puintikokemuksiakin on luvassa.

Sekä pöytä- että viljasäiliön tyhjennystoimien hallintapainikkeet on keskitetty ajokahvan päähän hyvin 
peukalon ulottuville. Tietokoneen kytkimet ovat ajokahvan oikealla puolella. Tietokonehallinnan ansiosta 
sivukonsolin kytkinvalikoima on totuttua pienempi.

Yksinkertaisimmillaan tietokoneen näyttö toimii mittaristona.

Viljasäiliö on ohjaamon takana. Mallista riippuen tilavuus on 6500–
9000 litraa.

Viljasäiliön takana ahertava Mersu on suurimmassa Tucanossa 
viritetty lähes 300-hevosvoimaiseksi.

ã
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Ohjaamo tarjoaa asialliset olot kahdelle.

Hallintalaite-ergonomia on kohdallaan.

olleiden pöydän, puintikoneiston 
ja säiliön tyhjennyksen kytkentävi‑
pujen tilalla.

Ajovivun päässä olevilla painik‑
keilla hallitaan kaikkia pöytätoi‑
mintoja. Muut kytkimet on ryh‑
mitelty selkeään järjestykseen oi‑
keaan sivukonsoliin.

Vipujen läpivientien vähenemi‑
sen seurauksena ohjaamon melu‑

tason ilmoitetaan laskeneen kah‑
della desibelillä. Oma osuutensa 
ohjaamoviihtyvyyteen on myös 
vakiona olevalla ilmastoinnilla. 

Lyhyen puintijakson perusteella 
voi todeta, että uusi Nyykkäri on 
hyvin käteen sopiva peruspuimu‑
ri. Sen kanssa pääsee nopeasti tosi‑
toimiin ilman tietokoneohjattujen 
toimien opettelua.

ã
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   Heikki Härkönen
Puimurikauppa kävi aina toissa 
vuoteen saakka 400–450 kappa‑
leen vuositasolla. Toissakaudel‑
la tapahtui kuitenkin reilu lasku, 
myynti tippui noin 330 kappa‑
leeseen. Tällöin laskun kuittasi‑
vat sekä Agrimarket että K‑maa‑
talous. Viime kaudella lasku jat‑
kui, tosin taittuneena, kokonais‑
myyntimääräksi arvioidaan 315–
320 konetta.

Alkanut kausi näyttää ainakin 
ennakkokaupan perusteella pir‑
teältä. Viljasta saatu kohtalainen 
sato ja hinta sekä joissain tapa‑
uksissa myös metsäraha vaikut‑
tavat selvästi kaupankäyntiin. 
Loppukausi näyttää, päästään‑
kö kaupassa jälleen 400 puimu‑
rin pintaan.

Sampo ja John Deere
Agrimarket sai tuoteryhmäpääl‑

likkö Harri Muilun mukaan pui‑
mureita kaupaksi lähes toissa‑
kauden tahtiin.

SR‑myynti 3000‑sarjan osalta 
oli  25 ja 2000‑sarjan 150 kappa‑ 
letta. Kokonaismäärä oli viisi 
vähemmän kuin toissa kaudella. 
Positiivista oli se, että 3000‑sar‑
jan suosio kotimaassa on edel‑
leen nousussa, myynti kasvoi 
kahdeksalla koneella.

Suomen suosituin puimuri‑
malli oli SR2065 HT 150.

Sänkiviljelyn lisääntyminen 
näkyy varustelussa, suurteho‑
silppurit lisäävät suosiotaan. 
Myös puintitappiomittarit yleis‑
tyvät.

JD‑kaupan saldo ylti 18 konee‑
seen. Saksalaisia JD WTS ‑malle‑
ja myytiin 12 ja brasilialaisia JD 
CWS ‑malleja kuusi.

Kauppoja tehtiin myös alku‑
kesällä ja käytettyjen kauppa pi‑
ristyi huomattavasti puintikau‑

den alussa viljan avaushintojen 
ja odotettavissa olevan sadon 
määrän selvittyä.

Alkanut kausi on lähtenyt mu‑
kavasti käyntiin ja suuntaus en‑
tistä suurempiin malleihin näyt‑
tää jatkuvan.

Claas
Tuoteryhmäjohtaja Jukka Kelton 
mukaan K‑maatalous toimitti 
viime kaudella markkinoille hie‑
man alle 90 Claasia, toissakau‑
della päästiin reiluun 90 kappa‑
leeseen.

Megoja meni kaupaksi viisi, 
Medioneja 15 ja loput olivat Do‑
minaattoreita.

Alkukaudella kaupan kehitys 
näytti heikolta, mutta lopulta 
tahti piristyi ja myös hyväkun‑
toiset vaihtopuimurit kävivät 
kaupaksi.

Ennakkomyynti alkaneelle kau‑
delle on selvästi päälle viime vuo‑

den vastaavan ajankohdan tason. 

New Holland
Päättynyt kausi oli Agritekille jo 
neljäs perättäinen hyvä puimuri‑
vuosi. Myyntijohtaja Heikki Sep‑
pälän mukaan 40 myytyä uut‑
ta NH:ta säilytti menekin edel‑
lisvuosien tasolla. Hyvää mieltä 
lisää myös se, että valmistajalta 
tilattu puimurimäärä riitti juu‑
ri sopivasti vastaamaan kysyn‑
tään. Myydyistä puimureista 25 
oli TC‑sarjaa ja loput CS‑sarjaa. 
Myös Agritekilla vaihtopuimuri‑
kauppa sujui hyvin.

Alkanut kausi näyttää lupaa‑
valta. Suuntaus on Agritekin‑
kin asiakkailla suurempaan ka‑
lustoon. Tilaukset on jo sisällä 
kahdesta CX:stä ja yhdestä kuu‑
sikohlimisesta CS:stä sekä 24 jal‑
kaisesta Cressonin taittuvasta 
pöydästä (KV 17/05).

Puimurikaupassa lievää laskua

 Agritechnica

   jussi Knaapi

Grain Cam koostuu viljaele‑
vaattoriin asennetusta näytteen‑
ottolaitteesta ja kamerasta, jo‑
ka kuvaa viljanäytteitä jatkuvalla 
syötöllä. Järjestelmä osaa erottaa 
näytteestä katkenneet jyvät sekä 
ruumenet ja rikkaruohot omiksi 
komponenteikseen, MOG (mate‑
rial other than grain). Katkennei‑
den jyvien ja roskien pitoisuudet 
ilmoitetaan kuljettajalle graafisina 
pylväinä Intelliview II ‑monitorin 
näytöllä.

Grain Camin informaation pe‑
rusteella kuljettaja pystyy tarvit‑
taessa säätämään puinti‑ ja erot‑
telukoneistoa kohdilleen. Laitteis‑
toa on kehitetty jo pitkään ja nyt 
lopputuloksen pitäisi olla valmis 
tuotantoon. Sovellus tuli mahdol‑
liseksi, kun Leuvenin yliopistos‑
sa kehitettiin tekniikka, jolla suh‑
teellisen tasasävyisestäkin kuvasta 

saadaan esille maksimaaliset kont‑
rastierot.

Idea syntyi alkujaan, kun huo‑
mattiin että viljamassan eri kom‑
ponentit ovat systemaattisesti eri‑
värisiä spektritasolla. Valaisemalla 
samaa näytettä erilaisen aallonpi‑
tuuden omaavalla valolla ja käyt‑
tämällä apuna hahmontunnis‑
tustekniikkaa, voitiin lopulta jo‑
pa käyttää aivan tavallista musta‑
valkokameraa (analysoitava kuva 
koostuu 6 osakuvasta, erilainen 
valaistus kussakin). Koko mit‑
tausyksikkö (näytteenottaja ja 
pölynkestävä ledivalaistu kame‑
rakammio) on sijoitettu viljaele‑
vaattorin kylkeen. Laitteisto tuot‑
taa uuden analysoidun näytteen 
joka kolmas sekunti ja tiedot päi‑
vittyvät suoraan Intelliview‑mo‑
nitoriin.

Laitteiston pääkehittäjä tohto‑
ri Bart Missotten vahvistaa, että 
kehitystyö on nyt saatu valmiiksi. 
Nimenomaan vehnälle kehitetty 

järjestelmä toimii myös ohralla ja 
öljykasveilla, eikä esteitä muiden‑
kaan viljalajien analysoinnille ole. 
Toki vehnä on valtaviljana ollut 
kehitystyön pääkohde ja siitä on 
eniten kokemusta. Laitteistoa ei 
tarvitse erikseen kalibroida, riittää 
kun viljalaji ilmoitetaan. Käyttö‑
varmuus on todettu hyväksi. Epä‑
puhtaudet tai kosteusvaihtelut ei‑
vät kaada mittausta. Koska mene‑
telmä perustuu näkyvään heijas‑
tuvaan valoon, ei Grain Camilla 

saada tietoa esimerkiksi valkuais‑ 
tai öljypitoisuuksista, kuten infra‑
punavaloa hyödyntävillä NIT‑ tai 
NIR‑järjestelmillä.

Toistaiseksi Grain Cam on saata‑
vissa vain CR‑aksiaalikelapuimu‑
riin alkaen syksystä 2008. Seuraa‑
vassa vaiheessa on luvassa myös au‑
tomatiikkaa, joka säätää puintiko‑
neistoa mittauksen ohjeistamana. 
Hinta‑arvio on toistaiseksi avoin. 
Ilmeistä on, että menetelmää tul‑
laan jatkossa soveltamaan laajem‑

Puimurivalmistajat esittelivät tukun palkittuja uutuuksia Agritechnicassa

NH Grain Cam löytää roskat

Kuljettaja saa 
Intelliview II -moni-
toriin reaaliaikaisen 
tiedon sekä katken-
neiden jyvien että 
ruumenten ja rikka-
ruohojen pitoisuuk-
sista. Tohtori Bart 
Missotten ennakoi 
tekniikan yleistyvän 
ja kehittyvän jatkos-
sa muissakin sovel-
lutuksissa.

Puimuritarvikkeiden valmistukseen erikoistuneen Gebrüder Schu-
macherin valmistama Kombi-Gripp-laonnostokelan piikki palkittiin 
näyttelyssä hopeamitalilla. Piikissä on yhdistetty metalli- ja muovipiikin 
hyvät puolet: metallinen alkuosa, johon on liitetty muovinen piikkiosa. 
Metalliosa tarjoaa metallipiikin joustavuuden ja kestävyyden, muovi-
nen piikkiosa taas ei aiheuta vahinkoa joutuessaan leikkuuterään.
Piikkejä on saatavana kolmea eri mallia, eri puimureiden alkuperäisiä 
piikkien muotoja noudatellen. Piikit voi ostaa kokonaisina tai vain pel-
kän muoviosan, joka voidaan liittää vanhaan katkaistuun metallipiik-
kiin. Työ käy helposti ilman työkaluja. Valmistajan ilmoittama hinta pii-
keille on 2,69 € / kpl. (TJ, kuva EM)
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 Agritechnica

   jussi Knaapi

Case New Hollandin versio leik‑
kuupuimurin kuormituksen opti‑
mointijärjestelmästä ‑ IntelliCrui‑
ce ‑ perustuu leikkuupöydän syöt‑
töruuvin kuormituksen seuran‑
taan. "Isojen puimureiden koko 
on tullut tiensä päähän ja tehoa on 
jatkossa nostettava puintikoneis‑
ton kuormitusasteen optimoinnin 
kautta", todettiin esittelyssä.

New Hollandin ratkaisussa oli 
tavoitteena sijoittaa kuormitusta 
aistiva mittayksikkö materiaalivir‑
ran alkupäähän, joten syöttöruu‑
vi sekä kolakuljettimen käyttöko‑
neikko oli täten luontainen valinta. 
Kilpailijoiden järjestelmissä mit‑
taavat anturit ovat joko yksistään 
kolakuljettimella tai puintikelalla. 
Mittaus‑ ja säätöyksikkö sijaitsee 
puimurissa, joten järjestelmä ei ole 
leikkuupöytäkohtainen.

Järjestelmä kalibroituu auto‑
maattisesti ja esimerkiksi hihno‑
jen luisto eliminoituu aina pois. 
Kalibrointi uusitaan aina, kun 
leikkuupöytä päisteissä nostetaan 
ylös. Kuormitusasteen mittaus oh‑
jaa automaattisesti puimurin ajo‑
nopeutta.

Kehitystyön lähtökohtana oli 
tieto, että sadon ja olkien määrä 
pellossa vaihtelee yllättävän pal‑
jon. Huomattiin, että jos puimu‑
rin koneiston kuormitus haluttiin 
pitää tasaisena, oli ajonopeutta 
säädettävä jopa 30 prosenttia no‑
peammaksi tai hitaammaksi. Tä‑
mä on kokeneellekin kuljettajalle 
haasteellinen tehtävä ja tuskin on‑
nistuu läpi koko puintipäivän.

 Homma on kuin luotu automa‑
tisoitavaksi. Tällä hetkellä sopivan 
tehotason valinta on kuljettajan 
päätettävissä, jatkossa odotetaan 
automaation tässäkin lisääntyvän 
ja integrointi sadon puhtauden ja 

puintitappioiden seurantaan tulee 
mitä ilmeisimmin mukaan.

IntelliCruice‑järjestelmällä ta‑
voitellaan reilua 10 prosentin kes‑
kimääräistä tehon nousua, kertoo 

kehitystyössä mukana oleva toh‑
tori Bart Missotten. Ensimmäiset 
myyntiversiot tulevat ulos syksyllä 
2008. Hinta‑ ja mallipolitiikka on 
vielä avoin.

IntelliCruice säätää tehoa 
automaattisesti

New Hollandin IntelliCruice aistii sadon aikaansaamaa kuormitusta 
leikkuupöydällä ja säätää automaattisesti puimurin nopeutta. Kuljet-
taja seuraa tilannetta Intelliview II -monitorilta. Jatkossa sen vaihto-
ehtona on ergonomisempi kosketusnäytöllinen Intelliview II plussa.

New Hollandin Opti-Clean tehostaa puhdistustapahtumaa toisiinsa 
nähden vastakkaisiin suuntiin liikkuvien heittokuljettimen ja yläseu-
lan ansiosta. Samalla rakenteisiin kohdistuvat värähtelyt vähenevät. 
Heittokuljetin liikkuu lisäksi myös pystysuunnassa. Puhallinta käy-
tetään hydraulisesti, ja tämän rakenteen kerrotaan mahdollistavan 
leveämpien renkaiden käyttämisen koneen leveyttä muuttamatta. (TJ)

Claas-leikkuupuimureiden Active Trac -neliveto palkittiin hopea-
mitalilla. Järjestelmän ansiosta puimurin etupään mekaaninen ja ta-
ka-akselin hydraulinen voimansiirto pelaavat paremmin yhteen. Ac-
tiveTrac kytkee nelivedon automaattisesti ja vähentää pyörien suti-
mista. Järjestelmä valvoo jokaisen pyörän pyörimisnopeutta ja ver-
taa niitä toisiinsa. Neliveto kytkeytyy automaattisesti, jos toinen etu-
pyöristä alkaa luistaa. 
Hydraulisen nelivedon vetoteho heikkenee liukkaalla pellolla heti, jos 
toinen renkaista alkaa luistaa. Mikäli renkaiden välinen pitoero on suu-
ri, niin pahimmassa tapauksessa paineöljy karkaa kokonaan toisen 
pyörän kautta ja toinen pysähtyy. Edellämainitun välttämiseksi Acti-
veTrac ohjaa paineöljyä enemmän hitaammin pyörivään ajomottooriin, 
jolloin puimurin etenemiskyky paranee vaikeissa korjuuoloissa. (UO)
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   Uolevi oristo

John Deere sai Agritechnican ho‑
peamitalin T‑sarjan uudesta puin‑
tikoneistosta. Valmistajan tavoit‑
teena on ollut yhdistää kohlinpui‑
murin hyvät puolet – hellävarai‑
nen oljenkäsittely ja pieni tehon‑
tarve – sylinteripuimurin suureen 
puintitehoon ja alhaisiin puinti‑
tappioihin myös kostealla viljalla.

Uuden John Deere T ‑sarjan 
puintikoneisto koostuu puintike‑
lan takana olevasta jälkipuintike‑
lasta sekä kolmesta, halkaisijaltaan 
pienemmästä rullasta. Pienemmät 
rullat on sijoitettu varsinaisten ke‑
lojen väliin ohjaamaan olkimassa 
jouhevasti ja ilman äkillisiä suun‑
nanvaihtoja erottelulaitteiston lä‑

pi. Toimintaperiaate selviää par‑
haiten periaatekuvasta (yllä), jos‑
sa ledit näyttävät oljen kulkureitin 
puintikoneistossa.

Etummainen kela on varus‑
tettu perinteisin listoin. Takim‑
maisessa kelassa on uudentyppi‑
set, joustavat ja pulttikiinnitteiset 
suomulistat, jotka painavat puita‑
van materiaalin 165 astetta pitkän 
erottelupinnan läpi. Viimeisenä 
oleva piikein varustettu rulla oh‑
jaa oljet kohlimille jyvien erotte‑
lua varten. 

Valmistajan mukaan uudella 
puintikoneistolla varustetun pui‑
murin teho on vähintään 15 % 
edeltävää mallia suurempi. Oljen 
rikkoontuminen lisääntyi, mutta 
säilyi silti hyväksyttävällä tasolla 
eikä haittaa esimerkiksi paalausta. 

Uusi puintikoneisto on valmis‑
tusteknisesti edullinen, sillä se ei 
muuta puimurin runkorakennet‑
ta. Useimmat tarvittavista kompo‑

nenteista ovat yhteisä eri mallisar‑
jojen välillä. 

John Deerellä uusi 
monirumpuinen 
puintikoneisto Agritechnica

Valodiodit markkeeravat viljan 
kulkua puimurikoneistossa
ã


