
Agritechnicassa oli tänäkin vuonna varattu yksi halli peruna- ja juurikaskoneille. Järisyttäviä uutuuk-
sia ei nähty, mutta monia pienempiä mielenkiintoisia parannuksia ja ideoita kylläkin. Viimekertai-
seen nähden selkein ero löytyi eri markkina-alueiden huomioinnista. Eri valmistajilla oli esillä myös 
lannoittavia istutuskoneita ja kotoisia markkinoitamme ajatellen myös rakeiselle lannoitteelle sopivia 
koneita. Edellisessä Agritechnicassa ei ollut ensimmäistäkään. 

Juho Vanhakartano

Parannusta moneen asiaan

Agritechnican perunakoneet

CAN-väyläinen järjestelmä huomaa koneessa toimintahäiriön esimerkiksi lyhy-
estä painepiikistä käyttömoottorissa (esimerkiksi tukkeuman jollakin lajitteluma-
tolla perunannostokoneessa). Järjestelmä voisi toimia perinteisesti niin, että oh-
jaamossa vilkkuisi varoitusvalo ja pärisisi summeri, mutta asia on viety astetta pi-
demmälle: uuden Visual-Protect järjestelmän myötä järjestelmä vaihtaakin ohjaa-
mossa olevaan monitoriin kuvan tukkeumakohdasta.
Kuvan avulla kuljettaja voi päättää, vaatiiko ongelman selvittäminen kenties vain 
ajonopeuden hidastamista vai pitääkö kone pysäyttää kokonaan. Lisäksi järjes-
telmässä on muutamia automaattisia toimintoja, kuten esimerkiksi nostokoneen 
tapauksessa automaattinen kamerakuvan vaihto säiliölle, kun säiliön tyhjennys 
alkaa. Järjestelmää voidaan käyttää myös nopeuden- ja luiston valvontaan kai-
kissa kohteissa, joissa CAN-väyläisessä järjestelmässä on anturi.
Visual-Protect on saatavissa kaikkiin Grimmen koneisiin joissa on CAN-väylä, oli 
kone sitten istutus-, nosto- tai käsittelykalustoa. Järjestelmään on kytkettävissä 
kahdeksan kameraa ja kaksi monitoria. (JVa)

Nostopään perusidea on pysynyt samana lähes 50 vuotta. 
Se koostuu vantaista, penkin päällä kulkevasta penkin muo-
toisesta telasta ja kahdesta penkkiä leikkaavasta kiekkoleik-
kurista.
Grimme esitteli uuden järjestelmän nelirivisessä nostoko-
neessaan. Järjestelmä koostuu viidestä paksusta "kiekosta", 
jotka kulkevat vakojen pohjilla. Kiekot on yhdistetty toisiinsa 
akselilla ja akseli on kiinnitetty liikkuviin tukivarsiin. Raken-
teella on saatu vähennettyä liikkuvia osia huomattavasti ja 
se helpotettu huoltoa. Kiekoilla hoidetaan syvyydensäätö ja 
rivin seuranta, eli samat asiat kuin ennen hoidettiin teloilla.
Koska kiekot kulkevat vakojen pohjilla, ne eivät tiivistä itse 
penkkiä. Samalla ne kantavat osan koneen painosta ja ja-
kavat näin painoa pois etuakselilta. Kiekkojen pitäisi myös 
toimia teloja paremmin kevyillä maalajeilla. Penkin seuran-
ta ilmeisesti paranee. Myös toinen, kevyitä maita koskeva 
ongelma saattaa helpottua: Tietyissä olosuhteissa sileäpin-
tainen tela lopettaa pyörimisen penkin päällä, alkaa kerätä 
maata eteensä ja lopputuloksena on tukos. Halkaisijaltaan 
selvästi suuremmat kiekot todennäköisesti pyörivät vakojen 
pohjalla näissäkin tilanteissa vielä hyvin.
Varrenmurskaukseen voidaan tässä järjestelmässä käyttää 
erillisiä, penkin pinnalla kulkevia murskauslevyjä. (JVa)

Omaan säiliöönsä nostavien hinattavien nostokoneiden ääripäitä 
edustavat Belgialaisen AVR:n kaksirivinen ja Puolalaisen Unian yksiri-
vinen kone. AVR:n Sprit 8200 on varustettu mm. koneen kallistussylin-
tereillä ja 8,2 t säiliöllä. Unian Bolkon säiliöön puolestaan mahtuu 1,25 
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Kivet ja kokkareet yhdessä 
käytettävissä olevan maamää-
rän kanssa vaikuttavat istutus-
syvyyden tasaisuuteen. Jos 
muokkaus ei ole ollut tasainen, 
saattaa joissain osissa lohkoa 
penkin muodostamiseen käy-
tettävissä oleva maamäärä ol-
la huomattavasti pienempi kuin 
toisessa osassa lohkoa. Tämä 
aiheuttaa kuljettajalle ongelmia 
säädön kanssa.
Liian pintaan istutetut siemenet 
aiheuttavat lisääntynyttä vihrei-
den mukuloiden määrää ja lii-
an syvälle istutetut puolestaan 
hidastavat kasvuunlähtöä. Is-
tutussyvyyden automaattiseen 
säätöön on ollut erilaisia elekt-
ronisia ja hydraulisia ratkaisu-
ja, mutta niiden käyttö on ollut 
monimutkaista. Grimme on ke-
hittänyt säätöön mekaanisen ja 
helpon ratkaisun.
Järjestelmä perustuu vaon au-
kaisun ja penkin muotoilun 
yhdistämiseen samaan kellu-
vaan yksikköön. Vaon aukaisu 
tapahtuu ennalta säädettyyn 
syvyyteen ja muotoiluelemen-
tit tulevat perässä seuraten 
maanpintaa, riippumatta var-
sinaisen koneen rungon asen-
nosta. (JVa)

Grimmen itsekulkeva Varitron 270 on nyt varustettu 
hanhenkaulaa muistuttavalla säiliöllä. Säiliö koostuu 
kolmesta hydraulisesti säädettävästä elementistä, joi-
den avulla perunat voidaan tyhjentää korkeankin lai-
dan yli lähelle lavan pohjaa. Madaltamalla tyhjennys-
korkeutta, pienenee perunoiden vaurioitumisriski huo-
mattavasti. (JVa)

Optiplan profi -maatalousohjelmisto synk-
ronoi työkoneiden fiksujen päätteiden tiedon 
maatalousohjelmistoon ja mahdollistaa tiedon 
vertaamisen tietokantaan. Synkronointi on ke-
hitetty yhteistyössä peruna- ja juurikaskoneita 
valmistavan Grimmen kanssa. (JVa)

GL44T-nauhaistutuskone on 
Grimmen vastaus kuppikonei-
den rajoittuneisuuden selvittämi-
seen. Nauhakylvökone selviytyy 
kuppikonetta paremmin pitkän 
muotoisista siemenistä ja lisäksi 
sillä voidaan ajaa suurempaa is-
tutusnopeutta ilman huolta kak-
soisistutuksesta tai tyhjistä ku-
peista. Mäkisiä peltoja varten 
nauhayksiköt ovat nyt liikkuvia ja 
pysyvät automaattisesti vaaka-
tasossa koneen asennosta riip-
pumatta. (JVa)

Cramerin perunanistutus-
koneessa on mielenkiintoinen 
syöttökuppiratkaisu. Kuppi on 
selvästi tavanomaista pidem-
pi, joten siihen mahtuu joko yk-
si isompi siemen tai kaksi pie-
nempää. Ketjun ylätaitepistees-
sä kuppi kulkee hetken vaa-
kasuoraan, jolloin kupissa mah-
dollisesti oleva toinen siemen 
putoaa luiskaa pitkin takaisin ot-
tokaukaloon. Ratkaisu mahdol-
listaa sekakokoisemman sieme-
nen käytön mutta estää silti te-
hokkaasti kaksoisistutukset.
Cramerin saa myös rakeista lan-
noitetta käyttävällä lannoiteyksi-
köllä, joka oli myös esillä näytte-
lyssä. (JVa)

WM esitteli hinattavissa nos-
tokoneissaan automaattisesti 
lajittelevaa kaksoissäiliöraken-
netta. Säiliö on jaettu pituus-
suuntaan väliseinällä kahteen eri 
lohkoon, joissa on myös erilliset 
pohjakuljettimet. Säiliöön peru-
noita tuova kuljetin on varustet-
tu ensimmäisen lohkon kohdalta 
lajittelurullin, jolloin pienet peru-
nat putoavat ensimmäiseen loh-
koon ja isot siirtyvät jatkomattoa 
pitkin isompaan osaan.
Kaksoissäiliökoneita myydään 
lähinnä Suomeen, Norjaan ja 
Sveitsiin, joskin eri käyttötarkoi-
tuksiin. Suomessa pienempään 
säiliöön kerätään tulevia siemen-
perunoita, kun Sveitsissä taas 
jaetulla säiliöllä tehdään ruoka-
perunan kauppaluokkalajittelu. 
Sveitsiin myytävistä koneista 95 
% on varustettu kaksoissäiliöl-
lä. (JVa)

Tolsman kehittämä perunavaras-
tojen ilmastoinnin ohjaus palkittiin 
hopeisella mitalilla. Tietokone sää-
tää järjestelmää useiden tietojen 
pohjalta. Hyväksi käytetään mm. re-
aaliaikaista internetin kautta saata-
vaa sääennustetta ja erilaisten an-
turien välittämää tietoa. Järjestel-
mä pyrkii näin käyttämään hyväksi 
säätilan tarjoamat mahdollisuudet 
varaston pitämiseen tavoitelämpö-
tilassa. Järjestelmä ohjaa ilmastoin-
tikoneita ja tuulettimia tavoitteen 
saavuttamiseksi. (JVa)

Miedeman valmistama Structural nauhaistutuskone voidaan va-
rustaa variaattorikäyttöisellä istutusetäisyyden säädöllä, jolloin is-
tutusetäisyyttä voi muuttaa portaattomasti traktorin ohjaamosta 
käsin. (JVa)
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