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Melkoisen raskaissa tunnelmis-
sa järjestettiin Euroopan suurin 
maatalousnäyttely Hannoveris-
sa. Raskaat tunnelmat eivät olleet 
henkisellä puolella, vaan enem-
mänkin rautaosastolla. Rautaa oli 
rahdattu paikalle miljoonia kiloja 
ja totta kai jokainen halusi näyttää 
sen suurimman mallinsa. Muuta-
milla valmistajilla oli ehkä hieman 
näyttämisen makuakin mukana ja 
kaikkia tuotteita ei ilmeisesti ole 
ihan vakavissaan tarkoitettu varsi-
naiseen tuotantoon.

Vuosien saatossa Agritechnica 
on muuttunut ajan hengen mu-
kaisesti, saksalaisesta säästäväisyy-
destä ei enää näkynyt merkkejä. 
Aikaisemmin vanhojen traktorien 
nykyaikaistamiseen tarkoitettuja 
tuotteita oli esillä paljon, nyt niitä 
ei enää näkynyt lainkaan. Paikal-
liset Pelle Pelottomat puuttuivat 
myös lähes täysin.

Mitalilla palkittujen innovaa-
tioiden lisäksi näyttelystä löytyi 
muutamia uutuuksia ja markki-
noilla olevien koneiden paran-
nuksia. Yksi mielenkiintoisimmis-
ta oli Strautmanin ja MatriXinsi-
de yhtiöiden yhteistyönä valmis-
tunut, väliseinä idea. Vaunun täyt-
töastetta parantamaan tarkoitet-
tu väliseinä on yläosastaan tuettu 
liukuradalla ja sen yhteydessä on 
nostosylinterit, joilla se nostetaan 
ja lasketaan kuten kippiovi. Toi-
minta-asentoon seinä lasketaan 
takaosassa ja se siirretään vaunun 
etuosaan pohjakuljetinta peruut-
tamalla.Väliseinä on vaunun täy-
tön alkaessa noin metrin päässä 
etuseinästä, rehumassan täyttäes-
sä seinämän ja etuseinän välisen 
tilan väliseinä siirtyy pohjakuljet-
timen mukana taakse kunnes vau-
nu on täynnä. Tyhjennysvaiheessa 
seinä nostetaan ylös.

Valmistajan mukaan vaunun 
täyttöaste nousee noin 30 %. Täy-
tös perustuu parempaan pakkaa-
miseen, koska normaalisti nou-
kinvaunu on täynnä, kun rehu-
massa alkaa painaa takaluukkua 
tai purkukeloja. Väliseinää vasten 

MatriXinside ja Strautmanin yhteistyön tulos väliseinä, jolla saadaan nouki-
vaunun täytös paremmaksi. (SN)

Welgerin Doubleaction oli laitettu takarungon ja käärintälaitteen osalta täy-
sin uusiksi. Käärintälaitteen irrotusmahdollisuudesta on luovuttu ja takarunko 
on tehty kotelopalkkirakenteella. Muovinsieppari on uusittu ja käärintävarret oli 
uusittu. Lisäksi kylkeen oli ilmestynyt käsikäytön mahdollistava käyttölaite, jolla 
jokaisen liikkeen voi tehdä erikseen tarvittaessa, jos varsinaiseen käyttölaittee-
seen tai koneeseen tulee häiriö. (SN)

Itävaltalainen Göweil tuo Suomeenkin käärijää, jossa on automaattinen kaap-
pari. Ajettaessa paalin eteen tunnistinläppä panee hydraulitoimisen kahmarin 
liikkeelle. Kahmari ottaa paalin vauhdissa syliinsä kiedottavaksi muoviin. Kaap-
paus jouduttaa käärintää ja tekee keruutraktorin tarpeettomaksi. Ab Tomas 
Kjellman. (HK)

Nurmi Heavy Metall

voidaan painattaa re-
humassaa koko täytön 
ajan voimakkaasti, ei-
kä kasa kaadu taakse 
ja se on tiiviimpi. Vau-
nu täyttyy koko kuor-
matilan matkalta ai-
na täyteen, eikä taka-
osaan jää vahingossa-
kaan yläosaan tyhjää 
tilaa. Purkukeloilla va-
rustetun vaunun pur-
ku sujuu ongelmitta, 
koska massa ei painu 
keloja vasten lainkaan 
täytön aikana. 
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seppo Nykänen ja 
hannu Koivisto

Kanttauskoneet Nova 3008, 3009 & Nova W2,5 
Vankkarakenteiset kanttauskoneet  kovaan ammattikäyttöön.

Nova 3008 1500 mm:n leveydellä. Maks. vahvuus  1,2 mm, taivutuskulma: 

0—180 astetta. Jalusta mukana.  Paino: 310 kg. 1295 e sis. ALV:n.

Nova 3009 2000 mm:n  leveydellä. Maks. vahvuus: 1 mm. Paino 665 kg. 

Tulee täydellisenä jalustan kanssa. Hinta: 1490 e sis. 

Nova W2,5 Uutuusmallimme, joka on leveydeltään 2540 mm ja mahdollistaa 
2,5 mm:n taivutukset. Taivutuskulma  0—135 astetta.  Koneen paino on  1230 kg. Järeä kone kovaan ammattikäyttöön. 
Laadukas ja tukeva rakenne. Tarjoushintamme: 3850 e (sis. ALV:n). Kaikki mallit heti varastosta. 

Sorvi/jyrsinkone – porakone Nova AT-230
Läpivienti 38 mm (MK5), 320 mm kappaleen sorvaus mahdollista, kärkiväli 750 mm. Tehokas 
1,1 kW:n moottori on kokoluokkansa parhain.  Vaihteistolla. Nopeudet: 12 kpl. (60—1600 rmp) 
Automaattiset pitkittäis — ja sivuttaisautomaattisyötöt. Kierteistykset: 0,5 — 4 ja tuumakierteille 
15 kpl.( Sorvaa niin oikeakätisiä kuin vasenkätisiä kierteitä). Induktiokarkaistut johteet. Jyrsin-po-
rakoneessa oma moottori 550 W. Erittäin vankka rakenne. Jyrsin-porakone kääntyy 360 astetta. 
180 mm. liike jyrsinpäällä. Jyrsinpäätä voidaan nostaa ja laskea 120— 300 mm pöydästä. 
MK 3 kara. Nopeuksia 4 kpl: 220—2620 rpm. x-akselin liike: 600 mm ja y:150 mm. Nopea ja 
helppo  vaihto sorvauksesta jyrsintään.  Paino:  400 kg. Jalustan kanssa 470 kg. Mukana tulee vakiovarusteina: Jalusta 
— 2 kaappia, 3-leuka istukka, taustasuojalevy, halogeeni  työvalo ja jäähdytyspumppu, keskiökärjet jne. Lisävarusteena 
saatavana: 4-leuka istukka: 159 e, tukilaakerit johteille 2 kpl yht. 155 e, teräsetti - 6 kpl teriä: 89 e,  laippakiinnityslevy:
69 e, pyörivä keskiökärki: 90 e, mittakello: 33 e, magneettijalusta mittakellolle: 49 e, jäähdytysneste, 5 l.  55 e. Tilaa omasi
edulliseen suoratuontihintaamme. Varastosta! Lyömättömään hintaan: 3650 e sis. alv:n.

Ohutlevyleikkuri Nova 2002 
Jalkakäyttöinen leikkuri 1320 mm:n  leveydellä. Koneen paino 491 kg. Maks. vahvuus 
leikattavalle metallille: 1,5 mm. Metallialan ammattilaiselle valmistettu laadukas työväline 
kovaan käyttöön. Tukeva ja kestävä rakenne. Tarjous: 1490 e sis. ALV:n. Käsileikkuri Nova 
1500 (kuva). Leikkausleveys 1500 mm & 1,5 mm:n maks. vahvuudelle. Mitta-asteikko 
pöydässä molemmin puolin. Helppo suorittaa katkaisut huipputarkasti. Ihanteellinen leikkuri 

pehmeälle teräkselle, alumiinille, kuparille jne jne. Vahva rakenne. Huippulaatuiset terät. Takavaste: 0 — 300 mm.  Paino:  
445 kg Tarjoushintamme: 2190 e sis. alv:n.

OIKO/TASOHÖYLÄ Nova PT-260A 
Myyntimenestys mallimme. Kaksi konetta yhdessä. Tehokas 1500 W:n moottori, 230 V tai 
myös 380 V. 5200 rpm, 3 terää —  halkaisija kutterilla: 64 mm. Höyläysleveys: 260 mm. 
Maksimi kappaleen vahvuus tasohöyläyksessä: 160 mm. Ohjaimen kallistus: +  -  45 astetta. 
Oikohöyläpöytä: 340 x 1060 mm, puruimuliitäntä. Jalusta, jossa kaappi sisältyy hintaan. 
Laadukas alumiinivalettu pöytä. Paino: 93 kg. Hinta OVH: 845 e sis. Alkuvuden supertarjouk-
semme: 675 e sis. ALV:n

Nauha/laikkahiomakone Nova BDS-9A  
Huippusuosittu malli. Uusi erä maassa. Samassa laitteessa nauha ja laikkahiontamahdollisuus. 
Tehokas 750 W:n (230 V) moottori. Nauhan pituus on 150 x 1220 mm. Pyöröhiontapinta on 
230 mm. Nauhalaitteen hienosäätö. Nauhan pikavapautus ja erittäin nopea ja helppo vaihto. 
Valurautainen runko — todella tukeva ja kestävä rakenne. Paino 52 kg. Jalusta mukana 
vakiovarusteena. Puruimuliitäntä. Valmistettu vaativaan ammatti- ja harrastekäyttöön. ja 
laikan vaihto. Vakiokokoinen  laikka – ja nauha. Hinta 365 e (sis. ALV:n)

DeLuxe nauhahiomakone Nova SB-108
Ammattilaisille! Iso 905 x 305 kallistuva valurautainen sivupöytä. Etupöytä: 290 
x 259 mm . Nauha: 150 x 2760 mm. Nauha kallistuu 90 astetta. Pyörimisnopeus 
nauhalle: 875 m/ min. 1,5 kW:n moottori. 100 mm:n puruimuliitäntä. Tyylikäs kaap-
pimallinen jalusta. Ohjain vakiovarusteena. Oskilloiva rumpuhionta  vakiona mukana. 
Pikavaihto nauhalle. Suojatut laakerit.  Valurautainen tukeva runko. Paino: 220 kg. 
Hinta: 1490 e sis. ALV:n. Katso myös muut hiomakonemallit nettisivultamme.

www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Uutuus: kolme huippuluokan mallia höyläpenkkejä nyt myynnissä.
Nova WB-24 -1830 x 1150 x 815 mm. Paino: 78 kg. Hinta: 495 e sis. alv:n.
Nova WB-36 Nopea ja helppo avata käyttökuntoon. Ainutlaatuinen malli markkinoilla. Iso koko. Koko: 
2100 x 780 x 800 mm. Paino 81 kg  (Jalusta kokoon taitetava - ei vie tilaa). Hinta: 675 e sis. alv:n
Nova WB36 Tyylikäs laatikostolla varustettu malli. Iso koko: 2100 x 780 x 815 mm. Paino: 127 kg. 
Hinta: 745 e sis. alv:n

Kaikki valmistettu saksanpyökistä. Katso nettisivultamme lisää.
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Markkinameininkiä ja kansainvälisyyttä oli tarjolla myös suoma-
laisten osastoilla. Karl-Erik Häggblom pitää saarnaa ja ruotsalainen 
ryhmä on kuulolla tarkkaavaisena. Saksalainen olut kuului messutal-
laajan virvokkeeksi myös Elhon osastolla. Karhotin oli monen kiinnos-
tuksen kohde ja elholaisten ylpeydenaihe. (HK)

Elhon etukoneen laukaisumekanismi on kokenut reinkarnaation, 
uudelleensyntymisen. Edellisen mallin vipumekanismin haavoittu-
vuus on nyt korjattu. (HK)

Elhon on parannellut leikkuujälkeään piilottamalla hitsisaumoja ja 
leikkaamalla terän alustaa avarammaksi. Matalampi lautanen tuo tun-
tuvia parannuksia kivisissä olosuhteissa. Myös terä on muotoiltu uu-
delleen. (HK)

Pöttingerin Novacat T8, hinattava perhonen on tarkoitettu isoille lohkoille. Tehtaan edustajan mukaan kahdeksan hehtaarin lohko on ala-
rajalla, hän ei varmaankaan tarkoittanut kolmikulmaista. Parisataaheppainen olisi sopiva veturi, eli pikkuisen isomman vaatii kuin tavallinen 
kasimetrinen perhonen. (HK)

Bergmann HTW 65 S on kolmiakselinen noukinvaunu, jossa on sa-
manlaisia ratkaisuja kuin kilpailijoilla. Akselin pakko-ohjaus on kolmi-
akselisesa välttämätön. Kuulavetolaite on yleistynyt kiitettävästi. Kun 
iso vaunu kiinnitetään vetokoukun korkeudelle, saadaan taka-akse-
lille painoa, mutta kääntyminen kangistuu. Etulaidan verkko on riit-
tävän iso kuorman täyttymisen seurantaan. Kytkeminen traktoriin ei 
käy aivan hetkessä - hydrauliletkuja on kymmenen ja paineilmajarru-
letkuja kaksi. (HK)
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Tanskalainen Park Land -kanttipaalien keruuvaunu tehostaa paa-
lausta ja vähentää ajokertoja pellolla. Park Land -vaunu kiinnitetään 
paalaimen perään ja siihen voidaan ottaa mallista riippuen 3–5 paa-
lia. Paalain pökkää paalin vaunuun. Sen osuttua rajakatkaisin hydrau-
liikka siirtää paalin sivuun. Näin paalit saadaan kasaan lohkon päihin, 
josta ne on helppo kuljettaa eteenpäin. Valmistajan ilmoittama hinta 3 
paalin keruuvaunulle 325 on 18 900 €. Kanttipaalien keruuvaunuja on 
vuodesta 1992 lähtien valmistettu 700 kpl. (HK ja EM)

ã
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Krone Ladewagen 250 GD on 
25 DIN-kuution vaunu, jossa oli 
sivulle käännettävä teräpalkki. 
Vieressä luurannut Pöttingerin 
edustaja totesi vakoilun ja tuote-
kehittelyn yhteyden. (HK)

Veenhuissin sullojassa on pienet raot. To-
dennäköisyys kymmensenttisen haituvan lä-
pimenoon on jo aika pieni. Yleisesti ottaen 
näyttelyn erimerkkisissä noukinvaunuissa oli 
paljon samankaltaisuuksia. (HK)

Pöttinger on havainnut, että saksan ulko-
puolella tarvitaan paljon happoa, Tsekin kos-
teissa olosuhteissa muun muassa. Tämän 
seurauksena tehtaalla on mietitty korroosio-
ta ja hapon kulutusta tarkemmin. Suuttimet 
on istutettu sullojan yhteyteen. Erittäin ter-
vetullut uutuus oli myös hapon määrän sää-
tely ajonopeuden ja karhon mukaan. Karhon 
päällä kulkeva rulla käyttää rajakatkaisin-
ta, joka kertoo karhon korkeuden. Säätö on 
käytännössä karkeanpuoleinen, mutta säätö 
kumminkin. (HK)

Zieglerin noukkimen piikki on 
kaksiosainen. Etummainen piik-
ki nappaa 70 % karhosta ja jäl-
kimmäinen loput 30 %. Työnjälki 
on siisti ja ajonopeutta voidaan 
nostaa huomattavasi, eikä kar-
hottimen kierroksia tarvitse no-
peuttaa. (HK)

Claas Liner -karhottajan oh-
jain on selkeä. (HK)

Ohjaimen selkeys kostautuu 
sitten koneessa olevalla venttii-
lirykelmällä. Isobus-ohjaus on 
muoti-ilmiö, joka löytyy kohta 
hammasharjastakin. (HK)

Hujan hajan olevat paalit on kätevä ke-
rätä tarkoitukseen soveltuvalla automaat-
tisella keruuvaunulla. Walton Eclipse ot-
taa paalin kyytiin sivulla olevalla kahmarilla 
ja nostaa pystyyn. Tässä asennossa esim. 
800*800*2400 paaleja mahtuu 5163 malliin 24 
kappaletta. Tätä kokoa valmistaja ilmoittaa 
kerättävän 60-100 kpl/h. Keruu on jouhevaa 
yhden miehen hommaa. (HK)

Viconin suurkanttipaalaimeen oli asennettu 
etusilppuri, joka toimii puimurinsilppurin pe-
riaatteella ja oli tarkoitettu oljen paalaukseen. 
Tämäntyyppistä silppuria kokeiltiin -90 luvun 
alussa Suomessakin, prototyypin valmistajia 
oli useita, sen aikuiset paalaimet eivät kestä-
neet lyhyeksi silputtuja säilörehupaaleja. (SN)

ESM on kehittänyt mutkalla toimivan niit-
toterän, terän pääty voi olla mutkalla puolen 
metrin matkalla. Teräruoto on tehty liuskoista 
joiden välissä on rako, kaksi teräruotoa liik-
kuvat vastakkaisiin suuntiin ja tukivarret pi-
tävät terän päädyn mutkalla. Terää käytetään 
tienluiskien niitossa jolloin ojan pohja tulee 
muotoon niitetyksi. (SN)

Mengele-noukinvaunuun on saatavana 
samanlainen noukin kuin Kronella - piikit ei-
vät käänny kulissin mukana vaan noukinkaa-
ressa on kohouma, joka nostaa heinän pois 
piikeiltä. (SN)
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