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Agromekin 
lannankäsittelytekniikka 
keskittyi seinien sisälle

Ferrarinpunainen on saanut mclareninharmaita haastajia! De-
Laval esitteli Agromekissa oman lantaraapparobottinsa. Kulmikkaan 
tukeva robotti painaa 450 kiloa ja se pystyy hoitamaan n. 200 lehmän 
navetan ritilät. Robotti ohjelmoidaan työskentelemään reitillään "kä-
velyttämällä" se ensimmäistä kertaa reitin läpi. Reitin varrelle asete-
taan magneetteja, joiden ohjaamana raappa löytää takaisin lataus-
asemalle. Raapan leveys 120–170 cm. Työskentelynopeus 4 metriä 
minuutissa. Hinta 16 100 euroa. Samassa tehtaassa Hollannissa teh-
dään myös aivan samannäköistä Jozztech-robottiraappaa (oik.). Ky-

seessä onkin käytännössä sa-
ma tuote, mutta eri nimellä. Hin-
ta luonnollisesti samaa luokkaa 
kuin DeLavalin robotilla.

Højgaardin uudella pumpulla voidaan se-
koittaa säiliötä samanaikaisesti tyhjennyksen 
aikana. Pumppu soveltuu käytettäväksi väli-
säiliöissä, joiden tilavuus on enintään 200 kuu-
tiota.

Kawecon lietteen multaimella on leveyttä 7,5 metriä. Järeät s-piikit tekevät melkoisen muokkausjäljen-
kin. Vetovastusta löytynee kiitettävästi.

Triomecin automaattinen ketjunkiristäjä huo-
lehtii lannanpoistokoneen ketjun kiristämisestä 
ennalta ohjelmoidun aikataulun mukaan, esim. 
kerran viikossa.

Lietekaluston kasvulle ei ole 
rajaa, mikäli käsittelymenetel-
mät eivät uudistu radikaalisti. AP 
Gyllevognen ruostumattomasta 
teräksestä valmistetulla lietteen 
maantiekuljetukseen tarkoitetul-
la säiliöllä on tilavuutta hulppeat 
34 kuutiota. Myös rungon mate-
riaalina on ruostumaton teräs.
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AP Gyllevognin Tridem-letkulevitysvaunua on saatavana 20-32 
kuution tilavuudella. Toiminnot hallitaan hydraulisesti ja akseliohjaus 
elektronisesti. Kaikissa akseleissa hydrauliset jarrut.

Agromek-näyttelystä löytyy joka vuosi uutuustuotteita lehmien 
sorkkien pesuun ja puhdistukseen. MT-Klovvask asennetaan joko pa-
luureitille lypsyasemalta tai kokoojakäytävälle lypsyasemalle tultaes-
sa. Pesulaitteessa on 40 suutinta, jotka pesevät automaattisesti sor-
kat joka puolelta. Pesulaitteen keskellä on kiinteän lannan poistoput-
ki ja pesuvesi voidaan kierrättää pesuyksikössä uudelleen jopa viikon 
ajan.

Dacs ACS2-ilmanvaihdonsäätölaitteisto on internet-pohjainen. 
Työntekijäkohtaisilla salasanoilla voidaan määrittää erilaisia käyttäjä-
oikeuksia ilmastoinnin eri parametrien säädöstä pelkkään säätöarvo-
jen tarkkailuun. Käyttäjillä on yhtäaikainen pääsy palvelimelle. Säätö-
ohjelma on esiasennettu palvelimelle 16 eri kieliversiona, joten kukin 
työntekijä voi käyttää ohjelmistoa omalla kielellään. Säätölaite tark-
kailee kaikkia yksittäisiä ilmanvaihtolaitteita, joten mahdollisen vian 
paikallistaminen etäkäytöllä on helppoa.

Skov DOL 39-ohjaimella voidaan ilmastointipuhallinta käyttää apu-
na sikojen ajamiseksi sikalasta. Kun ohjain käynnistetään, aktivoituu 
rele, joka pysäyttää puhaltimen. 10 sekunnin kuluttua puhallin lähtee 
pyörimään vastakkaiseen suuntaan, mikä houkuttelee sikoja hakeu-
tumaan ilmavirran poistoaukkona olevaa ovea tai käytävää kohti. En-
nakkoon asetetun ajan jälkeen ohjain kääntää puhaltimen pyörimään 
normaalisti.

VengSystem on yhdistänyt taajuusmuuttajan 
ilmanvaihtojärjestelmään ohjaamaan yhdellä ker-
taa useampia puhaltimia. Yhden taajuusmuutta-
jan ratkaisulla säästetään kustannuksia ja varmis-
tetaan, että puhaltimet pyörivät, vaikka taajuus-
muuttajaan tulisi jokin vika. Ohjaus voidaan vali-
ta joko taajuusmuuttajan tai suoran virransyötön 
välillä. Kun vaaditaan täyttä tehoa, esim. kesäai-
kaan, käytetään puhaltimia ilman taajuusmuutta-
jaa. Kun ilmanvaihdon tehovaatimus on alle täy-
den tehon, käytetään taajuusmuuttajaohjausta.

VengSystem VE100 on EU:n hy-
väksymä eläinten kuljetusautoihin 
suunniteltu ilmanvaihdon säätö- ja 
seurantajärjestelmä. Ohjaamoon si-
joitetulle tietokoneelle talletetaan 
eläintilan lämpötila sekä auton sijainti 
tietyin väliajoin. Kuljettajan tekemää 
eläinten tarkkailua seurataan rekis-
teröimällä takaoven aukaisut - luku-
määrä ja aukioloaika - tietokoneelle. 
Järjestelmän avulla voidaan eläinti-
lan lämpötilaa ja ilmanvaihtoa säätää 
automaattisesti ja optimaalisesti kul-
jetuksen aikana.

VengSystemin hiilidioksidin mittauslaitteis-
to voidaan yhdistää eläinsuojan ilmanvaihdon 
säätöön. Kun eläimet nukkuvat, tuottavat ne vä-
hemmän hiilidioksidia kuin valveilla ollessaan 
ja liikkuessaan. Tällöin ilmanvaihdon tarve pie-
nenee ja puhaltimien käyntinopeutta voidaan 
laskea sähkön säästämiseksi. Kun eläinsuojan 
hiilidioksidipitoisuus nousee yli 2500 ppm:n, te-
hostetaan ilmanvaihtoa.
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 Agritechnica 2007

Zunhammer Zunidisc-multain.

Holmer Terra Trac lietteenajovarustuksessa.

Lietepumpun ja säätöventtiilin väliin asennettu 
NIR-anturi analysoi ajon aikana jatkuvasti lietteen 
typpi-, fosfori- ja kaliumpitoisuutta. Levitysmäärän 
säätö voidaan tehdä hehtaarille levitettävän ravin-
nemäärän mukaan.

Slootsmid-levityspuomi.

Güstrow valmistaa useita erilaisia puomistomal-
leja, jotka voidaan asentaa joko suoraan vaunun pe-
rään tai traktorin kolmipistenostolaitteisiin, jolloin 
liete pumpataan letkua pitkin levitysyksikköön. Le-
vityspuomiston jokaisessa pyörässä on 12 suutin-
ta, jotka pumppaavat lieteen vuoron perään kasvien 
juurien ulottuville.
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Lieteen levitys ei saa haista
 Agritechnicassa esiteltiin useita erityyppisiä lietteen sijoitus-
laitteita, sillä perinteinen lautasen kautta tapahtuva levitys on 
käytännössä kiellettyä Hollanissa, Tanskassa ja osassa Saksaa.   
Lieteen levitys sopii itsekulkevien työkoneenkantaja-trakto-
reille hyvin. Valikoima kasvaa hitaasti mutta varmasti, sillä 
Claas Xerion, TerraGator ja Vredo ovat saaneet mm. Holme-
rista uuden kilpailijan.

Katso lisämateriaali 
tähän juttuun osoitteessa 
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