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Kokeilimme taivasohjausta per‑
hosniittokoneella. Lopputulos oli 
muutamia kuskin alkukankeuteen 
kuuluvia töppäilyjä lukuun otta‑
matta briljantti. Niittorivit olivat 
kauniin suoria eikä peltoon jäänyt 
tupsun tupsua. Työsaavutus para‑
ni, koska päällekkäinajo jäi muu‑
tamiin sentteihin. Kaiken lisäksi 
työn laatu oli virheetöntä, koska 
kuski voi keskittyä tärkeimpään  
eli työkonehallintaan  traktorin 
hoitaessa ajolinjat mukisematta.

Kolme automatiikkaa
Automaattiohjaus toimii kolmella 
eri tavalla: luotisuoraan, mutkitel‑
len tai ympyrää kiertäen. Traktori 
hoitaa ohjaamisen siten, että työ‑
koneen koko työleveys tulee hyö‑
dynnettyä tarkasti. Sitä voi käyttää 
myös pelkkänä opastimena, jol‑
loin ratin pyöritys jää manuaali‑
seksi.

Helpoin tapa on opettaa masii‑
na ohjaamaan suoraan eli "straight 

track". Esimerkiksi niittokoneella 
ajettaessa lähdetään niittäen mat‑
kaan. Merkataan näytölle piste A, 
ajetaan muutaman kymmenen 
metrin matka ja merkataan piste 
B. Nyt kone tietää niittosuunnan, 
jota voidaan käyttää toisellakin 
pellolla, jos ajolinja sattuu sopi‑
maan. Sitten kuitataan rattisym‑
bolista, jolloin kuvake muuttaa vä‑
riä ‑AutoTrac on päällä. Näpit pois 
ohjauspyörästä ja automaatti hoi‑
taa loput. On mahdollista myös 
ajaa suoraan 15 metriä, jonka jäl‑
keen kone ottaa ohjauskomennon. 
Helppoa!

Toinen tapa käyttää automaat‑
tiohjausta on mutka‑ajo. Ajetaan 
pellon reunaa, kerrotaan koneel‑
le työleveys sekä ilmoitetaan vielä 
yhdistelmän kääntöympyrä. Nyt 
kone osaa seurata pellon mutkia 
opastuksen kautta. Haukipaikkoja 
ei synny, sillä se ottaa kaarroksissa 
työkoneen oikaisun huomioon.

Meillä yleensä vähemmän tar‑

peellinen ominaisuus on ympyrä‑
ajo. Sitä tarvitsevat lähinnä ruot‑
salaiset lakaisukoneen kuljettajat 
joutuessaan liikenneympyrään se‑
kä kaukomaiden pyöreillä kastelu‑
lohkoilla työskentelevät kuskit.

Käytännössä yllättävän helppoa
Opetimme koneelle "straight 
trackin". Ensin kerrottiin työko‑
neen työleveys. Ajoin pätkän ja 
merkkasin lähtöpisteen A. Jatkoin 
ajoa ja merkkasin toisen pisteen B. 
Nyt kone tiesi suunnan, kun pai‑
noin ratin kuvaa kosketusnäytös‑
sä.

Päisteeseen tultaessa kuskin oli 
herättävä ja otettava komento taas 
käsiinsä. Kun kone oli kääntynyt 
niin paljon, että uusi niitettävä 
kaista oli 45 asteen kulmassa nok‑
kaan nähden, painetaan taas ratin 
kuvaa ja päästetään ohjauksesta ir‑
ti, jolloin automatiikka ohjaa trak‑
torin tarkalleen oikealle ajolinjalle. 
Koneella voidaan ajaa vaikka joka 

toiselle niittokohdalle, jolloin vä‑
liin jää tarkalleen työleveyden ver‑
ran niitettävää.

Ohjaukseen ei saa koskea, jos 
haluaa autopilotin pysyvän päällä. 
Käyttö on turvallista, sillä rattiin 
koskeminen esteen tms. väistämi‑
seksi kytkee automaattiohjauksen 
välittömästi pois päältä. AutoTrac 
on helppo kytkeä uudelleen päälle 
symbolia koskemalla.

Automaattiohjauksesta oli myös 
rahallista hyötyä niittohommassa. 
Kuski voi keskittyä työkoneen hal‑
lintaan ja vauhdin pitämiseen oi‑
keana, koska ajolinjaa ei tarvitse 
seurata. Vedot olivat viivasuoria 
eikä niittokone jättänyt tupsuja. 
Työsaavutus lisääntyi, koska pääl‑
lekkäin ajo väheni eikä haukipaik‑
koja syntynyt.

Peruspakettiin kuuluvalla li‑
senssillä on 30 sentin tarkkuus. 
Laitteessamme lisähintaan han‑
kittava kymmenen sentin lisenssi 
oli riittävä tarkkaankin hommaan. 

Satelliittiohjaukseen kannattaa perehtyä

Traktorien siirtymi-
nen satelliittiaikaan 
on vielä rajoitettua. 
John Deere on aske-
leen muita edellä, kos-
ka sillä on omistuksia 
paikannustietoa lähet-
täviin järjestelmiin. Sa-
telliittiohjaus on oi-
keasti toimiva ja yksin-
kertainen systeemi, jo-
ka on jossain tapauk-
sissa jopa taloudellises-
tikin perusteltavissa.

   Hannu Koivisto

Voisi ajatella, että keväällä ostetaan 
kylvöihin tarkka lisenssi kuukau‑
deksi. Ruiskutuksiin kelpaisi puo‑
lestaan suurempi toleranssi.

Rattiin koskeminen oli aluksi 
vaistomaista, mutta automaatti‑
ohjukseen tottui vaarallisen nope‑
asti. Kuljettaja oppii luottamaan 
koneen ohjaustaitoihin myös 
käännöksissä. Työpäivän jälkeen 
yllätyin kun autoa piti ohjata. Se ei 
osannut ohjata kurveissa itseään, 
vaan puski suoraan.

Tarkkuus maksaa

Kaiken kaikkiaan on helppo uskoa 
satelliittien tulevaisuuteen. Se, mi‑
ten ne kunkin työtä helpottavat, 
on mietittävä tapauskohtaisesti 
‑ aika monen kukkarolle ne sopi‑
vat jo. Yleismallin automaattioh‑
jaus (AutoTrac Universal) maksaa 
30 sentin perusasetuksilla 12 900 
euroa GSD‑4 näytöllä. GSD 2100 
tai 2600 näytöllä perusmalli mak‑
saa noin 17 000. Tehdasasennettu‑
na10 sentin lisenssillä laite maksaa 
noin 20 000 euroa. Hinnat sisältä‑
vät arvonlisäveron.

Satelliittiohjausta on help‑

po käyttää. Se soveltuu parhai‑
ten kuskeille, joilla on jo kaikkea, 
mutta jotka tahtovat silti kokeilla 
koko ajan uutta. Järjestelmä ke‑
ventää kuskin työtä ja antaa myös 
rahallista hyötyä sellaisen työko‑
neen käytössä, jonka valvontaan 
pitää keskittyä ja jolla työskennel‑
täessä suorat ajolinjat parantavat 
työsaavutusta. Ken laitteen hank‑
kii, joutuu tottumaan jatkuvaan 
Star Wars ‑ piipitykseen ja syntik‑
kamölinöihin. Olo oli välillä kuin 
diskopallolla.

 

AutoTrac – helppo, 
yksinkertainen ja 
hyödyllinen

Näyttö on näkökenttään nähden hyvässä paikassa, mutta auringonvalo killittää usein haitallisesti ruu-
tuun. Tallennuksia varten näytön mukana tulee muistikortti.

‑ Green Star GSD 2600 on 26 
sentin kosketusnäytöllä varus‑
tettu tehdasasenteinen malli, 
joka voidaan siirtää koneesta 
toiseen. Varustukseen kuuluu 
aina myös antenni.
‑ Green Star GSD 2100 on 21 
sentin näytöllä oleva malli, jo‑
ta ohjataan erillisellä kahval‑
la. Molemmat mallit ovat Iso‑
bus‑yhteensopivia ja niissä on 
dokumentointimahdollisuus. 
Perushinta on 12 900 euroa. 
Tällä hinnalla saa 30 sentin 
tarkkuuden, mikä riittää ruis‑
kutuksiin ja äestykseen. Kym‑
menen sentin korjaussignaali 
nostaa hintaa roimasti. Se so‑
veltuu suurempaa tarkkuut‑
ta vaativiin töihin, kuten niit‑
tomurskaukseen ja kylvöön. 
Molemmat mallit on varustet‑
tu toisellakin orbitrolilla, joka 
on sähköinen. Lisäksi varus‑
teisiin kuuluu pyörän asen‑
non tunnistin.
‑ GSD4 on yleismalli, joka voi‑
daan siirtää koneesta toiseen. 
Siinä ei ole ohjauselementtiä, 
joten se on edullisempi. Tark‑
kuus ei ole aivan samaa luok‑
kaa kuin kalliimmissa mal‑
leissa.
‑ GSD 4 on edullisin perusta‑
son näyttö ilman Isobus‑oh‑
jausta ja dokumentointimah‑
dollisuutta.  

Tehdasasennettuihin  GSD 2600 
tai GSD 2100 ‑ohjausjärjestel‑
miin kuuluu mm. toinen sähkö‑
ohjattu orbitrol‑ohjausventtiili 
sekä anturi, joka kertoo pyörien 
asennon. Järjestelmän näytök‑
si/hallintalaitteeksi voidaan va‑
lita kolme eri vaihtoehtoa. Au‑
tomaattiohjaukseen kykenevää 
tehdasasennettua järjestelmää ei 
voida siirtää koneesta toiseen, el‑
lei siihen ole asennettuna ohjauk‑
sen tunnistinta ja toista orbitro‑
lia. Tämä järjestelmä on muuta‑
man sentin tarkempi kuin yleis‑
malli.

AutoTracin avulla voidaan kä‑
tevästi tallentaa ja siirtää tietoa. 
Tehdasasenteisen automaatti‑
ohjausjärjestelmän vaihtoehto‑
na on AutoTrac Universal, joka 

sopii jälkiasennettavaksi trakto‑
riin, puimuriin tai ajosilppuriin. 
Sen voi esimerkiksi siirtää niit‑
totraktorista noukinvaunuvetu‑
riin, jolloin karhojen sijainti säi‑
lyy autopilotin muistissa. Niitto‑
koneella ajettu reitti voidaan ajaa 
automaattiohjauksen avulla uu‑
destaan ja poimia karhot nou‑
kinvaunuun.

Koska kahdessa edellä maini‑
tussa laitteessa on dokumentoin‑
timahdollisuus, voidaan AutoT‑
racilla tehdä peltokartat. Karttoi‑
hin on helppo merkitä kivet, rik‑
karuohopesäkkeet, kuovinpesät 
ja kaivonkannet.

Yleismallimalli, AutoTrac Uni‑
versal, on hieman halvempi, kos‑
ka siitä puuttuvat edellä mainitut 
osat. Universaalimalli käy vaikka 

kimppakoneeksi naapurin kans‑
sa. Se on myös monikäyttöisem‑
pi kuin tehdasasennusmalli. Sa‑
maa kojetta voidaan käyttää äes‑
tystraktorissa, kylvötraktoris‑
sa, ruiskutettaessa ja se voidaan 
asentaa kätevästi vielä puimu‑
riin.

Kolmas vaihtoehto, GSP 4 on 
edullisin malli. Se on huokeam‑
man tason perusnäyttö, jossa ei 
ole Isobus‑yhteensopivuutta eikä 
dokumentointimahdollisuutta. 
Molempiin järjestelmiin voidaan 
valita joko GSD 2600 kosketus‑
näyttö, jollainen oli kokeilutrak‑
torissa, tai GSD4 perustason 
näyttö. Lisäksi tehdasasenteiseen 
järjestelmään voidaan valita kah‑
valla ohjattava GSD2100 ‑näyt‑
tö. Kokeilussa ollut GSD 2600 on 

Isobus‑yhteensopiva moniväri‑
näyttö, jonka voi valjastaa hoi‑
tamaan 4 tehtävää: ajo‑opastus/
automaattiohjaus, Isobus‑työko‑
neen hallinta, dokumentointi ja 
ajotietokone. 

Kosketusnäytössä on syytä 
käyttää puhtaita kouria ja valita 
kohta mihin sormi osuu. Huo‑
noille "viisojille" suosittelen 5 
senttiä pienempää, 21 sentin 
näyttöä, jota ohjataan kahvalla. 
Kahva on kätevä, mutta hiukan 
hitaampi. Kolmas vaihtoehto on 
vaatimattomampi huokean ta‑
son perusnäyttö ilman Isobus‑
sopivuutta. Siinä ei ole myöskään  
ajotietokonetta eikä dokumen‑
tointimahdollisuutta. Isobus‑oh‑
jaus lienee harvemmin tarpeelli‑
nen ominaisuus.

Ominaisuuksia moneen tarpeeseen

Satelliittivastaanotin eli anten‑
ni ottaa vastaan GPS‑signaalin ja 
SF‑2 korjaussignaalin. Luotetta‑
vaan määritykseen tarvitaan vä‑
hintään neljän satelliitin signaa‑
li. Kone havaitsee jopa 15 eri sa‑
telliittia kerrallaan, mutta käyt‑
tää vain keskimäärin kymmentä. 
Taivassignaali katoaa katveissa, 
siltojen alla, koivukujissa ja kuu‑
lemma kello neljän aikaan jostain 
syystä. Kun signaali katoaa, niin 
kone ei toimi. Kehitys on lyhen‑
tänyt signaalin paluuajan muu‑
tamiin sekunteihin. Aiemmin 
korjaus tuli vasta kymmenien se‑
kuntien kuluttua.

AutoTrac toimii joko 30 sentin 
tarkkuudella maksuttomalla sig‑
naalilla tai 10 sentin tarkkuudel‑
la maksullisen SF‑2 korjaussig‑
naalin avulla. Korjaussignaali os‑
tetaan käyttöön kerrallaan 1‑12 
kuukaudeksi. Kun signaali ei ole 
käytössä. Toimii AutoTrac‑lai‑
te toimii 30 sentin tarkkuudella. 
AutoTrac on huomattavasti na‑
vigaattoreita tarkempi, koska se 
käyttää korjaussignaalia. Mak‑
sullinen korjaussignaali välite‑
tään kiinteiden maa‑asemien an‑
taman tiedon perusteella. Maa‑
asemia on maapallolla 25, näistä 
yksi sijaitsee Tampereella. Tämän 
vuoksi korjaussignaali on Suo‑

messa, esimerkiksi Kurikan seu‑
dulla, hyvin tarkka.

Antenniin kuuluu sisäänra‑
kennettuna kallistuksenkorjain, 
joka eliminoi traktorin kalliste‑
lusta aiheutuvat epätarkkuudet. 
Ilman kallistuskorjausta oleva 
kolmen metrin korkeudelle asen‑
nettu antenni antaisi jo muuta‑
man prosentinkin kallistukses‑
sa pahasti väärää tietoa. Huoltoa 
laitteisto ei vaadi. Ainoa huolto‑
toimenpide Agrimarketin tuo‑
teryhmäpäällikkö Harri Muilun 
mukaan on näytön pitäminen 
puhtaana. Näyttö oli arka aurin‑
gon valon peilaukselle.

Tarkkuudessa eroja

ã
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Edessä loistava 
tulevaisuus

R
uoan hinta nousee, energian hinta nousee, viljan hinta nousee, 
maidon hinta nousee, puun hinta nousee – mikä fantastinen on‑
gelma! Viljelijän näkökulmasta vuosi 2007 toi mukanaan enem‑
män myönteisiä ilmiöitä kuin mikään ajanjakso vuosikausiin. 

Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella toisinkin olisi voinut luulla, 
sillä päällimmäisiksi jäivät kaikesta huolimatta sokeri‑ ja 141‑pettymyk‑
set.

Vaikka nousevista hinnoista on lyhyellä aikavälillä koitunut osalle tuot‑
tajista ongelmia, on se pitkällä aikavälillä myönteinen asia. Erityisen 
myönteiseksi asian tekee se, että nousevien hintojen taustalla ei ole niin‑
kään poliittisia päätöksiä kuin maailmanlaajuisesti kasvava elintarvikkei‑
den kysyntä, johon kasvavakin tarjonta vain juuri ja juuri nitisten ja na‑
tisten kykenee vastaamaan. Tapahtumassa on pysyvä käänne ‑ vaikka las‑
keviakin hintoja vielä tullaan näkemään, ovat halvan ruuan ajat jäämässä 
taakse – pysyvästi.

Jotenkin vaikuttaa siltä, että positiiviset markkinasignaalit ovat jääneet 
vanhojen totuttujen kaavojen jalkoihin. Koko toimialaa on opittu käsit‑
telemään tukiratkaisujen ja ‑politiikan kautta niin, että perusasiat ovat 
kääntyneet päälaelleen. Itse tuote on jäänyt sivurooliin ja tuet ovat saaneet 
pääosan näytelmässä, jonka käsikirjoitus on Brysselin ja kotimaan luovan 
työn tuloksena sorvattu sellaiseksi, ettei taitavinkaan ohjaaja ole saanut 
kappaletta täysin hanskaansa.

Pitkään jatkunut vakaa matalahintamarkkina kadotti näköalan mark‑
kinariskeihin. Halpa raaka‑aine oli itsestäänselvyys, joka sai huomiota 
osakseen lähinnä maatalouspolitiikkaa rukattaessa. Jatkuva ylitarjonta 
oli tehokas hintakehityksen hillitsijä, ja monen tuotteen suunta oli enem‑
mänkin aleneva kuin nouseva. Matalat tuottajahinnat ja kohoavat tuotan‑
tokustannukset johtivat viljelijöiden tukiriippuvuuden kasvuun, minkä 
yhtenä seurauksena on ollut myös aiemmin mainittu huomattavan tuki‑
keskeinen ajattelu.

Markkinahintojen vahvistuminen vie elintarvikeketjun kehitystä ter‑
veempään suuntaan. Tuotteen merkitys tulee korostumaan, ja huomiota 
pitää entistä enemmän kohdistaa myös ketjun muihin toimijoihin. Vas‑
tuullisuus tulee korostumaan, kun oma menestyminen on aiempaa enem‑
män riippuvainen muiden lenkkien menestymisestä eikä vastuuta enää 
voi ulkoistaa yhteiskunnan kannettavaksi. 

Maaseudun yrittäjien tulevaisuus näyttää valoisalta. Ruoan ohella myös 
energian hinta nousee kysynnän kasvun ja vihertymisen seurauksena. 
Uusiutuvien energialähteiden tarve kasvaa huikeasti, ja sekä metsissä, pel‑
lolla että kotieläintuotannossa syntyvälle energialle tulee olemaan lähes 
rajaton kysyntä. Maatilat ovat suuria energian käyttäjiä, mutta tuskin mil‑
lään muulla toimialalla on yhtä hyvät mahdollisuuden tuottaa tarvitse‑
mansa energia itse. 

Kasvavat ja kehittyvät markkinat antavat mahdollisuuden myönteisen 
ilmapiirin rakentamiseen. Vastuu paremmasta tulevaisuudesta on kaikil‑
la alan toimijoilla – kukaan ei pärjää yksin. Lyhyellä aikavälillä vastuu ko‑
rostuu ehkä näkyvimmin sokerin tuotantoketjussa, jossa viljelijät omalla 
käyttäytymisellään voivat nyt painaa "on" tai "off " ‑nappia eikä tätäkään 
vastuuta voi ulkoistaa.

Me tarvitsemme ilmaa, vettä, ruokaa ja energiaa joka päivä. Ihmiset joil‑
la on hallinnassaan ruoka ja energia eivät voi tässä pelissä olla muita kuin 
voittajia!

Konekentän laidaltaTimo Jaakkola
timo.jaakkola@proagria.fi

Näköalapaikka

Valmistajat esittelivät toisistaan poikkeavia ratkaisuja ja ideoita 
ajo-opastuksen toteuttamiseen ja tekniikkaan. Müller-Electronics 
integroi ajo-opastuksen ja työkoneen ohjauksen isobus-termi-
naaliin ja lisämausteeksi on vielä saatavissa autoista tutun navi-
gaattorin tapainen sovellus maantienavigointiin. Trimble esitte-
li laitetta, jonka tarkkuus määritetään vain ostetun tarkennussig-
naalin perusteella ilman erillisiä lisälaitteita. Agrocom puolestaan 
esitteli entistä tarkempaa halvemman hintaluokan ajo-opastinta.

juho vanhakartano

Agrocomin uutuus on Outback S Lite, joka tulee korvaamaan van-
han Outback S:n. Laite perustuu valmistajan S2-mallista tuttuun tek-
niikkaan. S2:n ominaisuuksista on jätetty pois tuki automaattiohjauk-
selle ja RTK:lle sekä epäsymmetristen työkoneiden käyttömahdolli-
suus. Sen sijaan uutuus sisältää S2:sta tutun herkemmän 10 Hz vas-
taanottimen. Vanhemmassa mallissa ja useimmissa kilpailijoissa vas-
taanotin on herkkyydeltään 5 Hz.

Müller-Electronics esitteli Agritechnicassa tuoretta ajattelua edus-
tavaa isobus-yhteensopivaa ajo-opastintaan. Perusnäkymässä käsi-
teltävä lohko näkyy ruudulla lintuperspektiivistä ja ruudun yläosassa 
on led-opastimista tutut kaksi valoriviä. Laitteesta löytyvät tutut pe-
rusominaisuudet, suorat ja mutkikkaat ajolinjat. Lisäksi omat näyttön-
sä on ajonopeudelle, käsitellylle pinta-alalle ja signaalin voimakkuu-
delle.
Järjestelmään voidaan yhdistää myös esimerkiksi kasvinsuojeluruis-
kun automaattinen ohjaus ja isobus-väylän kautta muut ruiskun toi-
minnot.
Samaan terminaaliin saa myös tienavigaatiosovelluksen, josta kerrot-
tiin tarkemmin Koneviestissä  16/2007 sivulla 37.

Trimblen uutuusmallissa EZ-Guide 500:ssa on aikaisempaan EZ-
Guide plussaan verrattuna huomattavasti suurempi 7” näyttö. Laite 
sisältää nyt myös L1/L2 – vastaanottimen, joka mahdollistaa eritark-
kuuksisten signaalien vastaanoton ilman erillistä vastaanotinta. Lait-
teeseen voi siis ostaa tarpeen mukaan erihintaisia korjaussignaalipal-
veluita aina RTK-tasoiseen signaalin asti ilman uusia laitehankintoja.

Opastimet kehittyvät 
hitaasti mutta varmasti

Agritechnican ajo-opastimet ã

ã

ã

Agrocom - Turun Konekeskus oy, TAK-sai Ay
Outback S-Lite 2 500,- H .. 10 Hz X/-/X/-/- -/- X - - Suomi X X X - 2 X X -
Outback S2 4 650,- H .. 10 Hz X/X/X/-/- X/- X X X Suomi X X X - 2 X X X
Opastus merkattuun pisteeseen, kasvinsuojeluruiskun tyhjentyminen tms

DicKey-John - Aarre Anttila
Field-guide F7 *2 995,- K/H 2,5...30 cm 5 Hz X/X/X/X/X .. X X X Englanti X X X X 2 X X X
Kartanpiirtomahdollisuus

ez / Ag - geotrim oy
Guide 500 alle 3 000,- H 3...20 cm sääd. X/X/X/X/X X/X X X X Useita X X X - 1,4,3 X X X
GPS Fieldmanager .. H 3 cm s X/X/X/X/X X/X X X X Useita X X X X 1,4,3 X X X
Ajetun uran väritys, voi päivittää lisäominaisuuksia, T2 ja T3 konpensaattori rinnemaille.

FArmphone - pajulan Tila
Eten X500 2 196,- H N.0,5 m 1 Hz X/-/-/-/- X/X X - - Suomi X X X X 1 X X X
Pinta-alan mittaus on sertifioitu. Voidaan käyttää virallisena mittavälineenä. Lisäksi Tracomat-ohjelma työajan -ja matkan seurantaan

John Deere - Agrimarket
Paraller Tracking 4 190,- H +/- 30 cm - -/X-/-/-/X - - X X Suomi X X X X 4 X X X
Sisäänrakennetun kallistuksen korjaus yksikön, joka eliminoi traktorin kallistelusta johtuvat epätarkkuudet.Voidaan hyödyntää myös puimurissa satotietojen tallennukseen.

KvernelAnD - Agrimarket
Starguide 2 150,- H +/- 30 cm - X/-/-/-/- - X - - Kuvina X - - X 1 X X -

rAven - valtra varaosat
RGL 600 Lightbar + 5 480, H/K 20...30 cm 10 Hz X/X/X/-/X/- X/X X X X Englanti X X X X 2 X X X
 Invicta 310 GPS receiver

TeeJeT cenTerline - K-maatalous
220 2 150,- H 30 cm 5 Hz X/-/-/-/- - - - - .. X - - - 1 X X -
Saatavana lisäantenni. Opastus takaisin merkittyyn pisteeseen

Merkki Hinta

Ajo-opastimet
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Satconsystem esitteli KinderFin‑
der sovelluksensa viime syksyn 
Agritechnicassa. Järjestelmä pe‑
rustuu koneeseen asennettavaan 
vastaanottimeen ja lähettimiin, 
jotka kiinnitetään suojattaviin 
elollisiin tai elottomiin kohteisiin. 
Vastaanotin alkaa piipittää ja vil‑
kuttaa valoa, kun lähetin tulee 20 
metrin etäisyydelle koneesta. Lä‑
hettimiä voi olla rajaton määrä 
yhtä vastaanotinta kohden. 

Perustana RFID-piirit
Jokaisessa lähettimessä on yksi‑
löllisesti koodattu RFID‑piiri. Yk‑
silöllisyys mahdollistaa laitteelle 
muitakin käyttösovelluksia kuin 
lastensuojelun. Esimerkiksi eri‑
laiset laumanvalvontatehtävät on‑
nistuvat, oli kyseessä sitten bus‑
sillinen turisteja etelänlomalla tai 
lehmät laitumella.

Vastaanottimessa on sarjaväy‑
lä, jonka avulla se voidaan liittää 
kannettavaan tietokoneeseen tai 
kämmekkään. Tietokoneessa käy‑
tetään sopivaa ohjelmaa lähetti‑
mien tunnistamiseen ja kulloisen‑
kin käyttötarkoituksen mukaiseen 
toimintaan.

Esimerkiksi suurella tietyö‑
maalla urakoitsija voi kiinnittää 
lähettimen jokaiseen kaivinko‑
neen kauhaan. Ajamalla alueen lä‑
pi vastaanottimen kanssa, selviää 
nopeasti jokaisen kauhan sijainti.

Lähetin sisältää pariston, jon‑

ka avulla se toimii vähintään vii‑
si vuotta. Paristoa ei voi vaihtaa, 
joten sen loputtua on hankittava 
uusi laite tilalle. Lähettimiä on eri‑
laisia eri käyttötarkoituksiin, esi‑
merkiksi ranneke käteen, panta 
eläimille ja muovikortti lompak‑
koon.

Suojauksella on hintansa
Kinderfinder on tavallaan kuin va‑
kuutus, kummallakin on hintansa 
ja kumpaakaan ei toivoisi koskaan 
tarvitsevansa. Toisaalta vakuutus 
korvaa tapahtuneen vahingon, 
Kinderfinder pyrkii estämään sen 
syntymisen. Vastaanotin maksaa 
690 €, ulkoinen antenni 75 € ja 
lähettimet 75 € per kappale. Kaik‑
ki hinnat ovat verottomia. Hin‑
ta voi tuntua kovalta, mutta ih‑
mishengen hinta lienee kuitenkin 
korvaamaton?

Lähtökohtana varmastikin voi‑
daan pitää sitä, että lasten ei tuli‑
si leikkiä alueilla, joissa työkonei‑
ta voi olla. Todellisuudessa aina ei 

näin kuitenkaan ole, voi sattua yl‑
lättäviä, suunnittelemattomia ti‑
lanteita tai jotakin muuta tavalli‑
sesta poikkeavaa.

Vaikka Kinderfinder varmasti 
onkin hyvä laite, ei sen varaan kui‑
tenkaan kannata kokonaan laskea, 
sillä mikään tekniikka ei ole täy‑
dellistä. Lähettimestä voi loppua 
paristo kriittisellä hetkellä tai lapsi 
voi repiä lähettimensä irti.

Kinderfinder tarjoaa lisäsuo‑
jaa, mutta kuljettajien on silti aina 
muistettava pitää silmänsä auki, 
kun työskennellään ympäristöissä, 
joissa vaaralle on mahdollisuus, eli 
käytännössä aina.

Kinderfinderiä on Agritechni‑
can esittelyn jälkeen tilattu valmis‑

tajan mukaan jo tuhansia, tuotan‑
non pitäisi alkaa lähiaikoina. Suo‑
messa laitetta edustaa Matti Lau‑
rila.

Suojaa lapsesi

Leikki-ikäiset lapset 
ovat nopeita jaloistaan, 
pienestä koostaan joh-
tuen vaikeasti havaitta-
vissa ja käytökseltään 
arvaamattomia. Työ-
koneiden läheisyydessä 
yhdistelmä on vaaral-
linen ja tätä tilannetta 
KinderFinder-varoitin 
pyrkii helpottamaan. 
Järjestelmällä on myös 
muita potentiaalisia 
käyttökohteita.

juho vanhakartano

Kinderfinder

Vaihtoehto a) Isomman traktorin kuljettaja tulee pihapiiriin rakennuksen kulman takaa. Suuri kauha etu-
kuormaajassa peittää näkyvyyden eteen alas, ja kriittisellä hetkellä kuljettaja vielä kääntyy katsomaan jo-
tain oikealla puolellaan. Pienemmän traktorin kuljettaja puolestaan keskittyy polkemaan traktoriaan vauh-
tiin, mikä ei märällä nurmikolla ole välttämättä kovin helppoa. Lopputulos on todennäköisesti huono tai to-
della huono.
Vaihtoehto b) Isomman traktorin kuljettaja on kuullut hälytinlaitteen piipityksen jo ennen kuin saapuu ra-
kennuksen kohdalle ja on välittömästi hidastanut nopeuttaan, saapuen näin kävelyvauhtia nurkan takaa. 
Pienemmän traktorin kuljettaja on kuullut isomman koneen äänen ajoissa ja peruuttaa ajoissa pois tieltä. 
Todellisuudessa kuva on lavastettu.

Esimerkkipaketin sisältö: ran-
nekelähetin, konevastaanotin ja 
antenni. Kuva on prototyyppias-
teen laitteesta, joten varsinaisen 
myyntiversion ulkoasu saattaa 
poiketa kuvassa olevasta.

ã

ã

N-sarja + turbiiNikytkiN + Valtra-etukuormaiN

ylittÄÄ oDotuksesi

toimi Nopeasti, NÄitÄ ei riitÄ kaikille!
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NYT ETUKUORMAIN

N92+Valtra 35 ja N121+Valtra 45 *-50%
* turbiinikytkimellä varustettuihin malleihin

VALTRA N92

• N-sarja etukuormaintraktorina 
– erinomainen käsiteltävyys

• Ihanteellinen painojakauma
etukuormaintyössä

• Turbiinikytkin yhdessä Hitech 
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– ohjaus valintasi mukaan
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