
NRO 16     23. 11. 200732 33Messut ja tapahtuMatMessut ja tapahtuMat NRO 16     23. 11. 2007

Suurimmat työkoneet ovat taas 
kahdessa vuodessa kasvaneet pa-
ri metriä leveyttä, eikä loppua näy. 
Vetokoneiden voimantarve kasvaa 
tietysti samalla. Varustelukiertees-
tä pökertyneiden suomalaisten 
ihmetykseen yhtyvät jo muutkin. 
Suurimmat ja kalleimmat koneet 
eivät jää Saksaan tai muualle Kes-
ki-Eurooppaan, vaan ostohaluiset 
yrittäjät löytyvät nyt venäjää pu-
huvista maista. Historiallisestikin 
suuret tilakokonaisuudet ovat löy-
täneet uuden omistuspohjan, tuo-
tanto on käynnissä ja maksukykyä 
tuntuu löytyvän. Idän maatalous-
tuotanto ei tulevaisuudessa kaikki 
mene kasvavaan omaan kulutuk-
seen vaan elintarvikkeita alkaa vir-
taa enemmän myös EU:n alueelle 
aiheuttaen hintakilpailua.

Paljon mitaleita jaossa
Valitsimme lehteen ensivaiheessa 
suomalaisiin tuotantotapoihin so-
veltuvia mitalisteja. Osa on jätetty 
odottamaan Koneviestissä talven 
aikana julkaistavaa tarkempaa se-
lostusta kyseisestä aiheesta.

Vaikka keksinnöt on usein so-
vellettu tiettyyn yksittäiseen työ-
hön, eivätkä siksi kiinnosta kuin 
muutamia, saa niistä kuvan kone-
tekniikan tulevista kehityssuun-
nista. Ne toimivat myös ajatuksen 
herättäjinä, jotta olemassa olevia 
tekniikoita voidaan ottaa käyt-
töön myös muissa sovelluksissa. 
Palkittujen tuotteiden todellinen 
määrä on pienempi kuin jaettu-

jen palkintojen, sillä mukana on 
muutamia usean yrityksen yhteis-
projekteja.

Vaikka jäljessä esiteltävät mes-
sujärjestäjän, Saksan tuottaja-
järjestön (DLG) palkintokritee-
rit ovat tiukat, vaihtelee palkittu-
jen ideoiden taso huomattavasti. 
Koneviestin toimittajadelegaati-
on sinivalkoisten silmälasien läpi 
näemme selvää kotiinpäin vetoa. 
Moniin merkittäviin maatalous-
koneita valmistaviin maihin ei 
mennyt yhtään palkintoa.

Kulta- ja hopeamitalien 
jakoperusteet
Innovaatio-kultamitaleita jaetaan 
tuotteille, joissa on uusia toimin-
toja tai jotka selvästi parantavat 
käytössä olevia prosesseja. Niiden 
myöntämisessä on painotettu: tär-
keyttä käytännön sovellusten kan-
nalta, mahdollisuuksia maatalou-
den ja työvoiman hallinnassa, pa-
rannuksia ympäristövaikutuksis-
sa ja energiatehokkuudessa sekä 
työtä ja työturvallisuutta edistäviä 
ominaisuuksia.
Innovaatio-hopeamitaleita jaetaan 
tuotteille, jotka on kehitetty niin, 
että laitteiden toiminnot tai työ-
prosessit ovat selvästi parantuneet. 
Hopeamitalistit eivät kuitenkaan 
täysin täytä kultamitalien tiukkoja 
vaatimuksia. Hopeamitalien jaos-
sa on painotettu: tärkeyttä käytän-
nön sovellusten kannalta, mahdol-
lisuuksia työkäytössä sekä paran-
nuksia käyttövarmuudessa.

Agritechnicassa seitsemän kultaa ja yli 30 hopeaa

Yhä kasvavat 
maatalouskoneet 
suuntaavat itään

Fendt Trisix oli näyttelyn veto-
naula, jolla saatiin huomiota ja 
palstatilaa takuuvarmasti. Kym-
menen vuotta Acgon helmoissa 
ollut Fendt tekee tuotekehitte-
lyä edelleen eturivissä. Tehtaan 
edustajat antavat ymmärtää, et-
tä Fendtin suvun vanha kaarti oli 
jo hiukan kumarassa, eikä nuo-
remmista ollut jatkajiksi, kun Ac-
go tuli kuvioihin mukaan. Vuosi-
myynti nousi noin 9000 traktoris-
ta 14000:een. Kapasiteettia on 
finanssipuolella riittänyt ja tuo-
tekehittely on ollut vauhdikasta. 
Acgo-yhteistyön tuomaa tyyty-
väisyyttä ei salailla.
Onko Trisix saanut vaikutteta 
muinaisesta Valmet 1502:sta? 
Molemmat ovat kuusipyöräisiä 
protoja. Muu onkin sitten erilais-
ta. Kahdella voimansiirrolla siir-
retään Mannin 12,41-litraisesta 
540-600 hevosvoiman maksimi-
moottoritehoa itäisen Euroopan 
mustaan multaan. Vääntömo-
mentin nousu on 43 %. 19 tonnin 
nostolaitetehojen täysi hyödyn-

täminen vaatii jo mielikuvitus-
ta. 1360 litran polttoainesäilön 
täyttäminen veivaamalla kysyy 
luontoa ja rannetta. Hydrauliikan 
tuotto on 220 l/min.
Perinteisiä malleja Fendt ei tee 
yli 60 km/h nopeuksille. Trisix on 
mahdollista saada myös moot-
toriteille soveltuvana 65 km/h 
mallina. Saksan lainsäädäntö 
vaatii yli 60 kilometrin nopeuk-
sille muun muassa ABS-jarrut, 
taakse aukeavat ovet ja hydro-
mekaanisen ohjauksen ainakin 
etupäähän. Trisixin takapään 
ohjaus on edelleen hydrostaat-
tinen. Koneen massiivisuutta 
kuvaa se, että menosuuntaakin 
katsellaan nokassa olevan ka-
meran välityksellä. Trisix on teh-
taan edustajien mukaan proto, 
jonka markkinoita lähinnä Itä-
Euroopan suunnalla hahmotel-
laan. Epäillä sopii, että reilun 
260 000 kävijän huomion saa-
minen on myös yksi syy moisen 
norsun kehittelyyn.
(HK, kuva SN)

Ensimmäisessä Agritechnican messukoosteessa esittelemme näyttelyn järjestäjän kulta- ja hopeamita-
leilla palkitsemia koneita ja menetelmiä. Näytteilleasettajien määrä kahdessa vuodessa kasvanut 40 % 
ja kasvu tulee lähinnä ulkomaisista yrityksistä. Yrityksiä oli mukana 36 maasta yhteensä 2247. Kävijä-
määrän odotettiin ylittävän kahdenvuoden takaisen 260 000 ennätyksen. Suomalaisia viljelijöitäkin oli 
paikalla useita satoja.

   pertti jalonen, uolevi Oristo ja Matti turtiainen sekä erkki holma, tapani jokiniemi, jussi Knaapi, hannu Koivisto, Kimmo Kotta, tuomas 
Levomäki, erkki Mäkelä, seppo Nykänen, Osmo Oristo, Visa Vilkuna, juho Vanhakartano ja Mikael Wathén
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Same Deutz-Fahrin ja Fendtin 
yhteisprojektina toteuttama 
rypsiöljymoottori palkittiin ho-
peamitalilla. Kyseessä on ensim-
mäinen sarjatuotantoon tuotava 
moottori, jossa saa käyttää polt-
toaineena pelkkää esteröimä-
töntä rypsiöljyä. Moottorille an-
netaan normaali takuu, kunhan 
polttoaineena käytetty rypsiöljy 
täyttää DIN 51605 -standardin 
vaatimukset.

Järjestelmän keskeiset osat 
muodostuvat sähköohjatusta 
kaksoispolttoainejärjestelmästä, 
rypsiöljypolttoaineen esilämmi-
tyksestä sekä elektronisesti ohja-
tusta polttoaineen yhteispaine-
ruiskutuksesta (common rail). 
Rypsiöljylle ja moottoripoltto-
öljylle on omat polttoainesäi-
liönsä, ja käytössä oleva poltto-
aine selviää ohjaamon pilarissa 
olevasta näytöstä. 

Polttoaineen valinnassa käyte-
tään hyväksi moottorin ohjaus-
tietoja. Käynnistys tapahtuu aina 
dieselillä, jonka jälkeen automa-
tiikka valitsee sopivan polttoai-
neen ohjaustietojen perusteel-
la. Kun lämpötilat ja moottorin 
kuormitus ovat riittävät ryp-
siöljyn kunnolliselle palamiselle, 

vaihtaa moottori sen käyttöön 
automaattisesti. Kuormituksen 
laskiessa, esim. tyhjäkäynnillä, 
otetaan taas käyttöön polttoöljy.

Esilämmitys varmistaa, et-
tä rypsiöljy läpäisee suodatti-
met. Lisäksi se tehostaa sumuis-
tumista ruiskutettaessa alenta-
malla rypsiöljyn viskositeettia. 
Korkeapaineinen elektronises-
ti ohjattu yhteispaineruiskutus 
varmistaa rypsiöljyn kunnolli-
sen sumustumisen sekä oikea-
aikaisen ruiskutuksen ajoituk-
sen kaikissa tilanteissa. Ennen 
moottorin sammuttamista polt-
toainejärjestelmää on huuhdel-
tava pari minuuttia polttoöljyl-
lä, jotta kaikki sen osat saadaan 
puhtaiksi rypsiöljystä. Huuhtelu 
käynnistetään manuaalisesti kei-
nukytkimellä; samalla kytkimel-
lä voidaan haluttaessa "pakottaa" 
moottori käyttämään pelkästään 
polttoöljyä. Moottorin sammut-
tamisesta ilman huuhtelua seu-
raa äänimerkki, joka muistut-
taa huuhtelusta. Rypsiöljymoot-
toria tullaan käyttämään Fendt 
820 Vario Greentec sekä Deutz-
Fahr Agrotron M NaturalPower 
-malleissa. Tuotanto alkanee ensi 
vuoden puolessa välissä. (TJ)
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   tapani jokiniemi ja 
uolevi Oristo

Moottorin tuuletinta, ilmastointi-
laitteen kompressoria, paineilma-
jarrujen kompressoria sekä kak-
sivaiheisen jäähdytysjärjestelmän 
viileämmän kierron pumppua käy-
tetään sähköllä mekaanisen vedon 
asemasta. Tämä tehostaa apulait-
teiden käyttöä, koska niitä voidaan 
käyttää tarpeen mukaan mootto-

rin käyntinopeudesta riippumatta. 
Tuulettimen pyörimissuunta voi-
daan myös kääntää manuaalisesti 
jäähdyttimen puhdistamiseksi.

12 V virtaa ulkoiseen käyttöön 
on tarjolla 300 A, mikä on 50 % 
aiempaa enemmän. Lisäksi trak-

torista saadaan ulkoisten pistok-
keiden kautta yksi- tai kolmivai-
hevirtaa (230/400 V) työkonei-
den tai -laitteiden maastokäyttöä 
varten. E Premium -mallit tarjo-
avat aiempaa 10 hv suuremman 
älytehon. Moottorin pyörimisno-
peudesta riippumattoman tuulet-
timen ansiosta älyteho-ominai-
suus voidaan ottaa käyttöön jo 
1250 rpm:n kierrosluvulla aiem-
man 1600 sijaan. Polttoaineen ku-
lutuksen kerrotaan alentuneen jo-
pa 5 %. E Premium -mallit tulevat 
tuotantoon ensi vuonna.

Jäähyväiset hydrauliikkaliittimille 
ja nivelakselille?
John Deere E Premium -malli-
en tuottama 20 kW:n sähköteho 
mahdollistaa työkoneiden käyttä-

misen sähköllä. Tämä poistaa me-
kaanisen tai hydraulisen voiman-
siirron tarpeen työkoneen ja trak-
torin välillä ja tarjoaa mahdolli-
suuden tarkkaan nopeuden hal-
lintaan sekä riippumattomuuteen 
traktorin moottorin pyörimisno-
peudesta.

Työkoneiden valmistajat voi-
vat vapaammin suunnitella ko-
neitaan ja sijoittaa voimanlähteet 
haluamiinsa paikkoihin ilman 
voimansiirtolinjan asettamia ra-
joituksia. Tätä toimintoa ei vielä 
tässä vaiheessa tulla tarjoamaan 
markkinoille, mutta sen käyttöön-
otto on todennäköistä tulevaisuu-
dessa. Rauch on hyödyntänyt tätä 
mahdollisuutta niin ikään kulta-
mitalilla palkitussa AXIS 30.1 EDR 
-pintalevitinkonseptissaan.

Sähköä John Deerestä
John Deere esitteli Ag-
ritechnicassa ensi ker-
taa 7430 ja 7530 E Pre-
mium -mallit, jotka 
palkittiin kultamitalil-
la. Tärkein ominaisuus 
näissä traktoreissa on 
vauhtipyörän yhtey-
teen sijoitettu gene-
raattori (kuvassa), joka 
tuottaa 20 kW:n tehon 
jo 1800 kierroksella.

Kultamitalilla palkittu Rauch Axis 30.1 on sähköisellä voimansiir-
rolla varustettu lannoitteen keskipakolevitin. Se on suunniteltu John 
Deere E-Premium -traktorin työkoneeksi. E-Premiumin 400 V:n säh-
köjärjestelmän 20 kW:n teho riittää levityslautasten ja sekoituslait-
teen käyttöön, 12 V:n virranulosottoa käytetään syöttömäärän ohja-
ukseen. Sähkökäyttöisen levittimen kytkeminen traktoriin ja sen hal-
linta on helppoa.
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Amazone Argus -kamerajärjes-
telmä koostuu levittimen taka-
reunaan asennetusta kamera/le-
divalo-yksiköstä, sekä Amatron + 
-säätömonitorista. Argus-järjes-
telmä voidaan asentaa ainoastaan 
hydraulisella lautasenpyörityksel-
lä varustettuihin levitinmalleihin.

Toimintaperiaate
Levitystyössä järjestelmä toimii 
automaattisesti: Kamerayksikkö 
kuvaa ja seuraa jatkuvasti levitys-
tasaisuutta. Kuvaa ei suinkaan ote-
ta pellon pinnasta, vaan "lennosta" 
eli toiselta lautaselta irtoavista lan-
noiterakeista. Rakeet saadaan "ir-
rotettua" taustaympäristöstä tah-
distetusti välkkyvien ledivalojen 
avulla. Järjestelmä toimii kaikis-
sa valaistusolosuhteissa kirkkaas-

ta auringonvalosta täyspimeään 
saakka. Peräkkäisten kuvasarjojen 
antamasta informaatiosta voidaan 
analysoida lannoiterakeiden liik-
keen suunta (x- ja y-koordinaatit) 
sekä nopeus (m/s).

Kameratekniikan työkonesovellutukset yleistyvät

Amazone Argus ylläpitää 
säädetyn työleveyden 
automaattisesti
Ennakkoon säädetyn työleveyden ja todellisen 
heittoleveyden epäsuhta lienee suurin yksittäinen 
epätarkkuutta aiheuttava tekijä lannoitteen pin-
talevityksessä. Kone toki säädetään taulukkoar-
von mukaisesti levittämään esimerkiksi 18 met-
rin työleveyttä ja ajolinjat valitaan vastaavasti. 
Todellisuudessa moottorin kierrosluvun vaihte-
lut ja lannoitteen ominaisuudet saattavat aiheut-
taa tilanteen, jossa toteutunut levitysleveys onkin 
epäsuhdassa ennakkoasetusten kanssa. Seurauk-
sena saadaan yli- tai alilevitettyjä kaistoja eli levi-
tystasaisuuden vaihtelua. Kun tavoitteena pide-
tään 5–10 % levitystarkkuuden vaihtelukerrointa 
(sivusuunnassa mitattua), saattaa tilanne käytän-
nössä olla paljon huonompi.

   jussi Knaapi

Kamera/ledivaloyksikkö sijait-
see levittimen oikeassa takanur-
kassa ja se säätää työleveyttä 
reaaliaikaisesti kamerayksikön 
antaman "kolmiulotteisen" infor-
maation ja Amatron-monitoriin 
ladatun tausta-aineiston lasken-
tayhtälön pohjalta.
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Kun järjestelmään on syötet-
ty myös lannoitelaji (kertoo omi-
naispainon, raekoon jne), pys-
tyy Amatron laskemaan toteutu-
van työleveyden. Laskentatietoina 
on järjestelmään syötetty kattava 
pohjadata, johon kameran anta-
maa dataa verrataan. Näin järjes-
telmä kykenee reaaliaikaisesti oh-
jaamaan levityslautasten pyöri-
misnopeutta.

Lopputulemana työleveyden 
pitäisi pysyä jatkuvasti säädetty-
nä. Todellinen levitystarkkuus py-
syy näin mahdollisimman hyvä-
nä edellyttäen, että kuljettaja to-
della kykenee ajamaan järjestel-
mälle kerrotun työleveyden mu-
kaisia ajouria. Tähän puolestaan 
tarvitaankin sitten omat niksinsä 
– ennalta merkityt ajourat, ajo-
uraopastin tai automaattiohjaus-
järjestelmä.

Amatron-monitori ilmoittaa 
työn kuluessa toteutuvan työle-
veyden ja kulloisenkin laskennal-
lisen levitystarkkuuden. Näin kul-
jettaja voi seurata tilannetta ja tun-
tuma levitykseen pysyy hanskassa. 
Järjestelmän toimintatarkkuus 
edellyttää, että levitin on asennet-
tu traktoriin erityisen huolellisesti 
eli joka suuntaan vaakasuoraan.

Markkinoille 2008
Laite toimitetaan ainoastaan teh-
dasasennettuna uusiin hydrau-
lisella lautasenpyörityksellä ja 
Amatron-monitorilla varustet-
tuihin malleihin. Argus tulee koe-
markkinointiin Saksassa ensi vuo-
den puolella. Tehdas haluaa testa-
ta, miten markkinat ottavat vas-
taan n. 3000 €:n arvoisen järjes-
telmän. Lisähintaa levittimen hin-
taan tulee siis 20 prosenttia.

Argus ei myöskään säädä itse le-
vitysmäärää, se asetetaan Amatro-
nin avulla ja sitä seurataan tyypil-
lisesti levittimen vaaka-antureilla. 
Lannoitteen ominaisuuksien täy-
tyy vastata taulukkoarvoja, jotta 
tarkkuus voidaan ylläpitää. Teh-
taalla onkin satsattu lannoitelaji-
en laatuseurantaan.

Periaatteessa kaikista myynnis-
sä olevista lannoitelajeista löy-
tyy ajan tasalla olevat laatutiedot. 
Myös mekaanisille seoksille löy-
tyy taulukot. Aina tarvittaessa ja 
vuotuisrutiinina tehdas analysoi 
kaikki saatavilla olevat lannoit-
teet. Analyysiin riittää 3 kilon näy-
te. Miten voimakas tuuli vaikuttaa 
Argusin toimintaan, jää tässä vai-
heessa mietityttämään. Järjestel-
män kuvadata kerätään kuitenkin 
varsin suppeasta "ruudusta".

Agritechnica
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Müller-Elektronik GmbH ja LACOS Computerservice GmbH ovat 
kehittäneet navigointijärjestelmän työkoneiden ISOBUS-terminaaliin. 
Koneurakoinnin yleistyessä myös kohteiden paikallistamisongelmat 
lisääntyvät, varsinkin operoitaessa yhä suuremmalla säteellä ja vie-
railla alueilla. Laite toimii tieosuuksilla kuten normaalit autokäytöstä-
kin tutut navigaattorit. Kolmiulotteisen opastusnäkymän lisäksi lait-
teessa on myös tavalliset kartat ja tietokantaan voidaan lisätä tiedot 
esimerkiksi liittymien sijainnista. Kun koneella poistutaan tieverkon 
alueelta, vaihtaa laite automaattisesti maastotilaan ja näyttää kartalla 
sekä kohteen, että koneen sijainnin.
Lohkot voidaan tallentaa järjestelmään, liittymätietoineen ja ajojärjes-
tyksineen. Tällöin kuskin tehtäväksi töihin lähtiessään jää oikean koh-
teen naputteleminen terminaalista ja kone opastaa oikeaan varsinai-
sen työn aloituspaikkaan. Jos tarkoituksena on muokata vain tietty 
osa jostakin lohkosta, näkyy se karttanäytöltä selkeästi. Järjestelmän 
hyödyt tulevat entistä paremmin esille, jos koneella on useampia kus-
keja ja työkohteita on paljon. (JVa)

Trioliet tuo uudenlaisen ajattelun ajettavaan ja itselastaavaan seos-
rehuvaunuun. Agritechnica-näyttelyssä hopeamitalilla palkittu Triot-
rac poikkeaa ajettavien seosrehuvaunujen valtavirrasta jo ulkonäöl-
täänkin. Vaunun suunnittelussa on lähtökohtana ollut rehun raken-
teen säilyttäminen ja rehukomponenttien mahdollisimman hellävarai-
nen käsittely. Näin pyritään varmistamaan, ettei liian hienoksi silputtu 
seosrehu aiheuta karjalle ruokintahäiriöitä.Täyttö tapahtuu leikkaa-
valla terälaitteella, jossa on kaksi edestakaisin ja vastakkain liikkuvaa 
hammastettua terää. Heti terän takana on rumpu, joka siirtää leika-
tun rehun mattokuljettimelle kuitenkaan silppuamatta sitä millään ta-
valla. Mattokuljetin on 2 metriä leveä ja sen nopeutta voidaan säätää. 
Sekoitus tapahtuu kahdella pystyruuvilla. Moottori on 6-sylinterinen 
joko 104 tai 129 kW:n teholla. Ohjaamon korkeus on säädettävissä 
hydraulisesti, jolloin näkyvyys pysyy hyvänä myös lastausvaihees-
sa. Maksimiajonopeus 35 km/h. Säiliökokoot 17, 20 ja 24 kuutiomet-
riä. Lisävarusteena saatavana neliveto, nelipyöräohjaus, ohjaamon il-
mastointi ja peruutuskamera. (MT)
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Kronen kultamitalilla palkittu Comprima-paalain tarjoaa paljon 
uutta. Malleja on kolme: muuttuvakammioinen, kiinteäkammioinen 
säädettävällä paalikoolla ja kiinteäkammioinen yhdenkoon kone. 
EasyFlow-noukin on ensimmäistä kertaa pyöröpaalaimessa. Aikai-
semman 17-teräisen silppurin tilalle on saatavissa myös 26-teräinen 
vaihtoehto. Terissä on yksittäislaukaisu. Paalikammion rullaketjut on 
korvattu NovoGrip-hihnoilla. Ohjaimet ovat uusia ja osin kanttipaa-
laajista tuttuja. Pyöröpaalaimen Comfort-ohjain on sama kuin kantti-
paalaimen Medium- ohjain. Pyöröpaalaimen Medium-ohjain on uusi. 
Kombipaalainten ohjain on sama kuin kanttipaalainten ja noukinvau-
nujen Comfort-ohjain. Krone Comprima-malliston tarkempi esittely 
on julkaistu KV15/07 s. 69-71. (HK)
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Etunostolaite on kiinnitetty pysty-
nivelellä traktorin runkoon ja nos-
tolaite kääntyy halutussa suhteessa 
etupyörien kanssa tai sitä voidaan 
kääntää pyöristä riippumatta. Li-
säksi nostovarsien keskinäistä ase-
maa voidaan säätää korkeussuun-
nassa. Valtra LH-Link -etunosto-
laitteen nostovoima on 3,5 tonnia.

Pyörien suhteessa kääntyvästä 
etunostolaitteesta on suurta hyö-
tyä esimerkiksi etuniittokoneita 
sekä etu- ja takanostolaitesovittei-
sia niittokoneyhdistelmiä käytet-
täessä. Valtran etunostolaitteella 
voidaan kaartaa niittokoneen täy-
dellä työleveydellä 10 metrin kaar-
tosäteeseen.

Käännön säädössä on käytettä-
vissä neljä eri toimintatapaa. En-

simmäisessä vaihtoehdossa nosto-
laitteen kääntö on täysin etupyö-
ristä riippumaton. Toisessa nosto-
laitteen kääntyminen riippuu pyö-
rien kääntymisestä ja nostolaitteen 
kääntökulman ja pyörien kääntö-
kulman suhdetta voidaan säätää 
portaattomasti. Säätöalueen puo-
livälissä vaste on 50 prosenttia eli 
35 asteen kääntökulmalla nosto-
laite kääntyy 17,5 astetta. Vasteella 
1:1 nostolaitteen kääntökulma on 
sama kuin pyörien aina 35 astee-
seen saakka, mikä on nostolaitteen 
suurin kääntökulma suuntaansa.

Kolmannessa vaihtoehdos-
sa toiminta on kuten edellisessä, 
mutta nostolaitteen keskiasentoa 
voidaan poikkeuttaa suuntaa tai 
toiseen. Neljäs on tehty etenkin 

LH-Liftin kääntyvälle etunosto-
laitteelle hopeamitali 
Agritechnicassa
Nostolaitteiden tekninen kehitys on viime vuo-
det ollut melko verkkaista, lähinnä nostokyvyn 
lisäämistä. Säädettävyyteen ei ole paneuduttu ja 
työkoneiden kytkeminen on yhä tarkkuutta vaa-
tiva ja vaarallinenkin työvaihe. Laukaalaiset LH 
Lift Oy ja maatalous- ja metsäteknologian tuote-
kehitysyritys Afcon Oy paneutuivat ongelmaan ja 
kehittivät Valtran N-sarjaan uudenlaisen etunos-
tolaitteen. Valtra LH-Link -etunostolaiteessa on 
sananmukaisesti käänteentekeviä ratkaisuja.

   Visa Vilkuna Käänteentekevä hopeamitalisti tekee käänteitä useammalla auto-
maattiohjelmalla tai kuskin käskyjen mukaan.

Toistaiseksi kääntyvän etunostolaiteen ohjainboksi on karkeate-
koinen laatikko kyynärnojan yhteydessä. Tulevaisuudessa säätimet ja 
hallintalaitteet on tarkoitus integroida kyynärnojaan.

etu- ja takaniittokoneiden yhdis-
telmälle, jossa nostolaitteelle saa-
daan pyörien kääntökulmaa suu-
rempi kulma.

Säädön avulla vältetään niit-
tämättömät kaistat ja työjälki on 
korkealaatuista seuraavaa työvai-
hetta varten. Samaa ohjausperiaa-
tetta voidaan soveltaa esimerkiksi 
kunnallistekniikassa käytettäviin 
harjalaitteisiin. Kun työkone seu-
raa kaarresädettä, siihen kohdis-
tuu vähemmän sivuttaiskuormia. 

Kääntyvä nostolaite ei rajoita mil-
lään lailla voimanoton käyttöä, sil-
lä laajakulmanivel sijoittuu kään-
tökeskiön kohdalle.

Nostovarsien keskinäistä asen-
toa voidaan säätää hydraulisesti, 
minkä jälkeen ne ovat lukittuna 
toisiinsa hydraulisesti. Tässä ra-
kenteessa ei ole mekaanista tasa-
usakselia, mikä säästää rakenne-
tilaa. Kääntö- ja kaltevuussäädön 
hallinta tapahtuu hydraulisesti 
sähköisellä ohjauksella.

Mitalistit vasemmalta: LH-Liftintoimitusjohtaja Risto Leppäkangas, 
Valtran toimitusjohtaja Jari Rautjärvi sekä etunostolaitteen tuotekehityk-
sestä vastanneet LH-Liftin Sami Puustinen ja Afcon Oy:n Timo Järvinen.
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Tanskalaisen Spearheadin hopeamitalilla palkittu Star Cut -kesan-
tomurskain soveltuu erityisen hyvin pitkän sängen murskaamiseen. 
Keski-Euroopassa on suuntauksena ollut sängen pituuden kasvatta-
minen, jolloin puimurilla voidaan ajaa lujempaa ja hyödyntää käytet-
tävissä oleva puintiaika tehokkaasti.
Star Cut -leikkurin terät ovat eri tasossa ja alempi terä on 25 mm pi-
dempi. Alempana oleva terä katkaisee sängen ensin ja terässä oleva 
siipi heittää olkea ylöspäin ylemmän terän ulottuville. Saatavissa ole-
vat työleveydet ovat 1,6-8,2 m, ja ajonopeutena voidaan pienen te-
hontarpeen ansiosta pitää jopa yli 15 km/h. Nelimetrinen malli liikkuu 
valmistajan mukaan sopivasti noin 130 hv traktorilla. (TJ, kuva EM)

Krone sai hopeamitalin Big M -niittomurskaimeen esitellystä Sa-
feCut-järjestelmästä, joka estää terien osumisen toisiinsa leikkuu-
lautasen suojamekanismina toimivan putkisokan katketessa estee-
seen törmättäessä. Kun sokka katkeaa ja lautanen pysähtyy, jatkaa 
lautasen akseli pyörimistä ja akselilla olevat kierteet nostavat lautas-
ta ylöspäin. Tällöin viereisten lautasten terät mahtuvat liikkumaan tä-
män lautasen terien alta. Kuvassa ylimpänä, akselin kierteiden koh-
dalla näkyvä "mutteri" kiinnitetään lautasosaan kahdella pultilla. Soi-
keiden kiinnitysreikien ansiosta osia voidaan kiristää toisiaan vasten 
akselin kierteiden avulla; putkisokkaan saadaan näin pieni esijänni-
tys, mikä estää välyksen syntymisen. Myös teräpalkkia ja rattaita on 
vahvistettu, ja lautasen kuulalaakerin tilalle on vaihdettu kaksoiskar-
tiorullalaakeri. (TJ, kuva EM)
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Claasille, Grammerille ja Valtralle hopeaa ohjaamon jousituksen kehittämisestä

Puoliaktiivinen ohjaamo-
jousitus tulossa traktoreihin

Traktorin nopeuden kasvu ja työ-
ympäristön tärinälle asetetut, ai-
kaisempaa kireämmät vaatimuk-
set pakottavat valmistajat ke-
hittämään ohjaamon jousitusta 
(2002/44/EC). Traktoreissa ja au-
toissa käytetään yleisesti passiivis-
ta jousitusta, jossa jousituksen tai 
iskunvaimennuksen ominaisuuk-
siin ei voida ajon aikana vaikuttaa. 
Pellolla ja hitaissa nopeuksissa tä-
rinä on melko helppo vaimentaa 
pehmentämällä jousitusta ja pi-
dentämällä joustovaroja. Pehme-
än jousituksen haittapuolena on 
kuitenkin ajotuntuman ja turval-
lisuuden heikkeneminen maan-
tienopeuksissa, jarrutuksissa ja 
suunnanvaihdoissa.

Puoliaktiivisissa jousituksis-
sa voidaan vaimennuksen tehoa 
säätää ajon aikana olosuhteiden ja 
kuljettajan mieltymysten mukaan. 
Sitä käytetään melko yleisesti ur-
heilu- ja loistoautoissa. Puoliaktii-
vinen jousitus ei kuitenkaan pysty 
varsinaisen aktiivijousituksen ta-
voin tasoittamaan ajoneuvon me-
noa "työntämällä vastaan". For-
muloissakin käytettävä aktiivijou-
situs on vielä erittäin kallis valmis-
taa. Lisäksi vaimentamiseen tar-
vittavan vastavoiman tuottaminen 
kasvattaa polttoaineenkulutusta.

Traktorinvalmistajat ovat tut-
kineet jousitusjärjestelmiä yhteis-
työssä tutkimus- ja oppilaitosten 
kanssa. Claas, Grammer ja Valt-
ra esittelivät jousituksiaan, jotka 
poikkeavat toteutukseltaan ja toi-
mintaperiaatteeltaan jonkin ver-
ran toisistaan. Claas ja Valtra ovat 
päätyneet semi- eli puoliaktiivi-
seen jousitusjärjestelmään, koska 
se on tehokas, mutta silti kustan-
nuksiltaan melko edullinen. Valt-
ran ja Claasin järjestelmät poik-
keavat toteutukseltaan, mutta 
toimintaperiaate on pääpiirteis-
sään sama: iskunvaimennuksen 

ja useimmiten myös jousituksen 
ominaisuuksia voidaan muuttaa 
millisekunneissa. Anturi mittaa 
ohjaamon jousituksen asennon-
muutosta, jolloin jousituksen oh-
jausjärjestelmä säätää jousituk-
sen ja iskunvaimennuksen omi-
naisuuksia siten, että jousitus vai-
mentaa iskut mahdollisimman 
tehokkaasti, mutta ajotuntuman 
säilyttäen. Puoliaktiiviset jousi-
tusjärjestelmät tulevat olemaan 
lisävaruste, joka nostaa ohjaamo-
jousituksen hintaa näillä näkymin 
1000–3000 €.

Valtran AutoComfort-
järjestelmä perustuu ilma-
jousitukseen. Järjestelmäs-
sä on kulma-anturi,joka 
mittaa ohjaamon korkeutta 
runkoon nähden. Automa-
tiikka säätää jousituksen il-
manpaineita kuormituksen 
mukaan. Ilmajousielement-
tiin on integroitu iskunvai-
mennin, jonka vaimennus-
tehoa voidaan säätää säh-
köisesti. Vaimentimen poh-
jassa on propoventtiili, joka 
muuttaa vaimenninöljyn vir-
tauskanavan kokoa ohjaus-
järjestelmän käskyjen mu-
kaan.
Järjestelmän mittaa ohjaa-
mon asentoa jopa kahden 
tuhannesosasekunnin vä-
lein. Jousituksen ohjaus-
järjestelmä on yhdistetty 
traktorin Can-väylään, jotta 
se voi ennakoida suunnan-
vaihdon tai jarrutuksen ai-
heuttaman säätötarpeen. 
Etuakselin jousituksen (jos 
asennettu) korkeustietoa 
käytetään myös ohjaamon 
jousituksen säätöön. Auto-
Comfort-järjestelmä on saa-
tavissa ensi vuonna Valtran 
T-sarjan traktoreihin lisäva-
rusteena. Järjestelmä voi-
daan mahdollisesti asentaa 
myös jälkeenpäin.

Istuinvalmistaja Grammer on kehittänyt aktiivijousituksella varus-
tetun Maximun Evolution -istuimen, joka voidaan jälkiasentaa myös 
vanhoihin traktoreihin. Agritechnicassa Grammer esitteli lisäksi oh-
jaamon sekä istuimen aktiivijousitusjärjestelmän prototyypin, joka 
palkittiin hopeamitalilla. Grammerin tavoitteena on saada sekä ohjaa-
mon että istuimen jousitus pelaamaan yhteen, jolloin keinot tärinän 
vaimentamiseksi ovat monipuolisemmat kuin erillisissä ohjaamo- tai 
istuinjousituksissa. 

Renault kehitti traktoreihinsa neljän pisteen ohjaamojousituk-
sen jo toistakymmentä vuotta sitten, joka on säilynyt samana, vaikka 
Renault siirtyikin Claasin omistukseen. Nyt Claas esitteli uuden puo-
liaktiivisen Z-Active -jousituksen. Sen ilmajousituselementti on va-
rustettu sisäänrakennetulla, säädettävällä iskunvaimentimella. Säätö 
tapahtuu sähköisesti ohjausyksikön käskyjen mukaan. Myös Claa-
sin järjestelmä on kytketty traktorin CAN-järjestelmään, jotta se voi 
"haistella" ohjauspyörän asentoa, ajonopeutta ym. Vaimennuksen 
säädössä käytetään samaa tekniikka kuin esim. Cadillacin säädettä-
vissä iskunvaimentimissa. Vaimentimen sisältämän öljyn viskositeet-
tia voidaan muuttaa sähkömagneetin avulla, sillä öljy sisältää 20–40 
% pieniä, 3–10 mikronin kokoisia metallihiukkasia. Viskositeetin muu-
tos vaikuttaa heti vaimennustehoon – ohjaamon liike voidaan hidas-
taa tai jopa pysäyttää sekunnin murto-osissa.
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