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SKOV & SKTOY toimittaa kaiken kattavat
ilmastointijärjestelmät.
Järjestelmät ovat moderneja
sekä taloudellisia. Ne voidaan
räätälöidä paikallisten ilmasto-

  ja tuotanto-olosuhteiden mukaan
  parhaan tuloksen saamiseksi.

Ilmastoinnin Osaajat

Climate for Growth
SKT OY

Teollisuustie 10 • 14500 Iittala
Puh. 010 42 11 600

skt@sktoy.fi • www.sktoy.fi

DOL 234
Olosuhde-
tietokone

DOL 278T
Hätäavaus-
automatiikka

DA 600 Poistopuhallinyksikkö

 DA 1500
Kattoventtiili

DA 1200
Seinäventtiili

         DA 2000
    KorkeapainesuuttimetVinssimoottori              Jäähdytyspumpu

Robotit ovat tulleet osaksi ihmis-
ten arkipäivää. Teollisuusrobotit 
ovat koonneet ja hitsanneet eri-
laisia koneita ja laitteita jo vuosi-
kausia ja maataloustuotantoon-
kin on ilmestynyt erilaisia robot-
teja.

Ehkä hieman yllättävästi mai-
dontuotannon rutiinien auto-

matisointi aloitettiin lypsystä, 
joka työvaiheena ei ole yksin-
kertaisimmasta päästä. Lypsyro-
botin vanavedessä navetoissa on 
yleistynyt lantaritilöitä puhtaak-
si kaapiva robotti. Sen työtehtä-
vä onkin lypsyä huomattavasti 
yksinkertaisempi. Ensimmäisenä 
markkinoille ehti Lely Discovery 

Robotti raappaa ritilät väsymättä

Lypsyn automatisointi asettaa aivan uusia vaa-
timuksia lehmien puhtaudelle. Mainoslausetta 
mukaillen – puhdas lehmä, parempi maito. Leh-
män puhtaana pysymistä edistetään muun muas-
sa pitämällä navetan ritilät puhtaana. Työ on yk-
sinkertaista, eikä siihen tarvita kuin kola ja käyt-
tövoimaa. Yksinkertaista, mutta maistuu ihmis-
työnä tehtynä pidemmän päälle puulta. Sopii siis 
hyvin vaikka robotin tehtäväksi.

   Matti turtiainen

Lehmät eivät ole oudosta kulkijasta moksiskaan. Kun ritilällä ei 
ole isoja lantakasoja, pysyvät lehmien jalat puhtaampina. Robot-
ti kannustaa pienellä tönimisellään lehmiä makaamaan paremmin 
parsissaan.

Lely Discovery on 
automaattilypsäjän     
          kaveri

jo pari vuotta sitten, mutta tänä 
vuonna lienee odotettavissa kil-
pailevia tuotteita. 

Kädestä pitäen alkuun
Lely Discovery on akkukäyttöi-
nen robotti, jossa on kaksi moot-
toria, yksi kummallekin vetäväl-
le pyörälle. Robotin etuosassa on 
muovinen 85 cm leveä kääntyvä 
raappa, joka kaapii lannan ritilöi-
den rakoihin ja lietekuiluun ro-
botin kulkiessa reittiään.

Päälle päin Lely Discovery on 
varsin urheilullisen mutta yksin-
kertaisen näköinen laite. Yksin-
kertaista on myös robotin ohjel-
mointi. Käyttäjä opettaa robotille 
reitin tai reitit suoraan ajoineen 
ja käännöksineen ensimmäisen 
kerran ns. kädestä pitäen E-Link-
kauko-ohjaimella. Sen jälkeen ro-
botti toimii itsenäisesti.

"Ainoa huono puoli tässä on 

se, että tämä ymmärtää vain Lon-
toon murretta", nauraa tyytyväi-
nen Discoveryn käyttäjä Petri 
Natunen Joroisista.

Käyttöä helpottaa kuitenkin 
se, että ohjelmoinnissa tarvitaan 
vain muutamia komentoja, joilla 
reitti saadaan määritettyä robotin 
muistiin.

Monta reittiä muistissa
Raapparobotti voi hoitaa enim-
millään 16 eri reittiä. Itse asiassa 
varman toiminnan kannalta use-
ampi lyhyt reitti on yhtä pitkää 
reittiä parempi. Tällöin mahdol-
liset virheet, kuten syystä tai toi-
sesta tapahtuvat reitiltä poikkea-
miset jäävät vaikutuksiltaan pie-
nemmiksi.

Näin on laita Petri Natusenkin 
navetassa. Robotti hoitaa kolme 
eri reittiä kolme kertaa vuoro-
kaudessa.

Kierroksen jälkeen kurvataan takaisin varikolle. Inhimillisyyttäkin 
raapparobotissa voi kuvitella olevan sen verran, että raskaan työn 
lomassa on välillä ladattava akkuja – kirjaimellisesti. Reitin lähtö- ja 
päätepisteenä toimiva latausyksikkö voidaan kiinnittää joko lattialle 
tai seinään.

Sadekuurot kuuluvat asiaan vaihtelevissa ilmasto-oloissa. Asiaan 
on varauduttu ja robotin meno jatkuu vastoinkäymisistä huolimatta.
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Aitapaimenet 230 V 
Power Profi Digital ND
1660-372910 - ND 11000
495,-
1660-372610 - ND 6100
395,-

Mobil Power
A 3000 Digital

1660-372290

363,-   

Mobil Power 12 V
1660-372510 - N 5100 - 309,-
1660-372550 - AN 5500 - 339,-
1660-372311 - AN 3100 - 261,-
1660-372130 - N1300 - 212,-

Tehokas aitapaimen tarvitsee toimivan
maadoituksen!

High Tensile esikiristetty aitalanka,
esim teräslank High Tensile 2,5 mm, 
25 kg, n. 650 m 
1650-020250 85,-
Top Line aitanauha. Vahvat
ruostumattomat johtimet, 
pituus 200 m
1650-44551 28,-

-ja olet hyvissä käsissä

Tervetuloa innovatiiviseen maailmaan!
AKO on maailman johtavimpia sähköaitauksen valmistajia ja
yhteistyössä Grenen kanssa tarjoamme sinulle turvallisen
ja laadukkaan aitausjärjestelmän. Annamme 3 v materiaali-
sekä ukkostakuun AKO paimenellesi. Saat Grene
jälleenmyyjältäsi asiantuntevaa apua suunnittelet
sähköaitaustasi. Käy kotisivuillamme suunnittelemassa aitaustasi 

www.fenceconfigurator.com/grene_fi

Katso alueesi lähin jälleenmyyjäsi www.grene.fi

Laadukkaat Octowood-aitapylväät

1666-260615 - 6 x 150 cm
1666-260618 - 6 x 180 cm
1666-260625 - 6 x 250 cm
1666-260818 - 8 x 180 cm
1666-260825 - 8 x 250 cm

PVC-pylväs
1666-44493

   Alk.

3,10

   Alk.

2,80

Mestarintie 2, 25700 Kemiö
Puh. 02-420 64600- Faksi 02-423 834 grene@grene.fi

KAIKKI LAIDUNKAUTTA VARTEN

Hinnat sis.
alv:n.

"Eri lantakäytävät olisi hyvä 
laittaa eri reiteiksi, jolloin eksy-
mismahdollisuus pienenee", Na-
tunen muistuttaa.

Reitin puhdistamisen jälkeen 
robotti käy aina latausasemal-
la. Latausta varten raapparobo-
tin molemmissa kyljissä on me-
tallinauhat, joihin latausaseman 
elektrodit vastaavat. Robotti voi 
siis ladata itsensä kummalta puo-
lelta tahansa.

Latausaikaa tarvitaan saman 
verran kuin työskentelyaikaakin. 
Akuissa riittää virtaa maksimis-
saan neljän tunnin työskentelyyn, 
mutta yleensä huomattavasti ly-
hyempi työrupeama riittää. Ka-
pasiteettia on kuitenkin hyvä olla 
vaikkapa sähkökatkoksia varten.

Reitti käskyjen mukaan
Uuden reitin lähtöpiste on ai-
na latausasema. Reitti suunnitel-

laan valmistajan ohjeen mukaan 
siten, että reitille tulee mahdol-
lisimman monta "törmäyspistet-
tä", esimerkiksi käännöstä seinän 
vieressä. Törmäyspisteet ovat tar-
peen, koska takapyörän sensoris-
ta tapahtuva matkan mittaus ei 
välttämättä toimi oikein pyörien 
sutimisesta johtuen. Olosuhteet-
han voivat aika ajoin olla nave-
tassa hyvinkin liukkaat. Reittiä 
opetettaessa suositellaankin, että 
ritilät ja seinämät ovat mahdol-
lisimman puhtaat, jolloin suti-
minen jää ensimmäisellä kerralla 
minimiin.

Kaikki käännökset on tehtävä 
60, 90 tai 180 asteen suuruisina. 
Käännöskulmat robotti mittaa 
gyroskoopin avulla. Discovery voi 
kulkea suoraan joko seuraamalla 
seinää aivan sen vieressä tai seu-
raamalla sitä ulompana halutun 
matkan päässä ultraäänianturin 

Robotin äly on hyvin suojattu. Päällä näkyvä valkoinen mokkula 
on gyroskooppi, joka huolehtii etuosassa olevien ultraäänisensorien 
ohella oikeassa suunnassa pysymisestä. Robottia ohjataan takapyö-
rillä, joilla kummallakin on oma sähkömoottorinsa. Varsinaisen likai-
sen työn tekevä kääntyvä muoviraappa on edessä leveän metallipyö-
rän alla.

Laturin elektrodit osuvat automaattisesti robotin latausjohteita 
vasten.

Petri Natunen on tyytyväinen raapparobotin toimintaan. Reitin oh-
jelmointi on yksinkertaista E-Link-kauko-ohjaimen ja valmiiden käs-
kyjen avulla. Ensimmäisen kerran robotti talutetaan reitin läpi, minkä 
jälkeen työ jatkuu itsenäisesti. Isännän tehtäväksi jää lähinnä katseel-
la seuraaminen.

avulla. Näin tapahtuu esimerkik-
si silloin, kun puhdistetaan riti-
löiden keskiosaa. Paras reitti ro-
botille onkin ohjeen mukaan se-
koitus ultraääniseurantaa ja sei-
nämän seurantaa.

Lehmät tottuvat nopeasti
Raapparobotti on osoittautunut 
oivalliseksi apuriksi navetoissa. 
Tyytyväisenä myhäilee Petri Na-
tunenkin. Discovery on kaapinut 
loppumatonta urakkaansa Natu-
sella muutaman kuukauden ajan 
ja töitä riittää tilanväelle tehtä-
väksi aivan riittävästi vielä näin-
kin.

"Hyvin on raapparobotti toi-
minut", Natunen toteaa hymys-
sä suin.

Saman voi todeta omin silmin-
kin, sillä lehmien jalat ja utareet 

ovat varsin puhtaita. Kolattavaa 
ritilälattiaa on Natusen pihatto-
navetassa vajaat 500 neliömet-
riä, mutta puolen vuoden kulut-
tua robotin työmaa laajenee 800 
neliömetrillä, kun navetan laa-
jennus valmistuu. "Jos uutta ra-
kennusosaa otetaan käyttöön 
vaiheittain, niin raapparobotille 
opetetaan sitä mukaa uusia reit-
tejä", Natunen kertoo.

Natunen kertoo, että raappa-
robotti otettiin käyttöön samaan 
aikaan kuin lypsyrobottikin. Au-
tomaattilypsy vaatii lehmiltä 
puhtautta ja säännöllinen ritilöi-
den puhdistus auttaa tässä asias-
sa. Lehmät ihmettelivät tietenkin 
alussa outoa mönkijää, mutta tot-
tuivat nopeasti robotin verkkai-
seen menoon.
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