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Okra 2008
Joka toinen vuosi vapaaehtoisvoimin järjestettävä 
Okra-näyttely keräsi heinäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Oripäähän 46 000 kävijää. Seu-
raavilla sivuilla esitellään Okran antia Konevies-
tin näkökulmasta.

   heikki, härkönen, pertti jalonen, uolevi Oristo ja 
juho Vanhakartano

Kivipekan suurin uutuus oli yhdistelmäkultivaattori. Etuosan kulti-
vaattoripiikit hoitavat karkemman muokkauksen ja takaosan lautaset 
hienomman osuuden. Työsyvyyden säätö tapahtuu etukulmissa olevien 
tukipyörien ja takapään telipyörästön korkeutta säätämällä. Molempia 
voidaan säätää erikseen, joten piikkien ja lautasten muokkaussuhdetta 
voidaan painottaa tilanteesta riippuen. Kuljetuspyörästö on sijoitettu ko-
neen keskelle, mikä aikaansaa pienemmän kääntöympyrän. (JVa)

Tak-Sain osastolta löytyi Tsekkiläisen Stromin valmistama pit-
kä yhdistelmäkultivaattori. Edessä olevat muokkauslautaset katko-
vat kasvijätteen ja takana olevat hanhenjalkaterät muokkaavat koko 
muokkauspohjan. Muokkaus onnistuu 2–15 cm syvyyteen. (JVa)

Kivipekka lautasmuokkainta on uudistettu. Uusi aisarakenne mah-
dollistaa koneen nostamisen ylös päisteissä ilman, että lautasten kor-
keussäätöön tarvitsee puuttua. Koneen uusi runkorakenne on myös 
entistä avarampi, mikä estää tukkeutumista. Reunimmaisissa lauta-
sissa on nyt myös erillinen korkeudensäätö, joten edestakaisin ajet-
taessa ei enää synny uraa saumakohtaan. Pakkerin kaapimia on siir-
retty alemmaksi paremman puhdistuvuuden aikaansaamiseksi. Myös 
halkaisijaltaan suurempi pakkeri on saatavissa. (JVa)

Saksalainen Köckerling lopetti olkiäkeensä tuotannon, mutta 
Ekotjänst Lindgård Öb osti tuotantolisenssin ja valmistaa samoja 
äkeitä nyt Mustasaaressa HamEko-tuotenimellä. Saatavilla on 6- ja 
8-metriset malli. (JVa)

McConnel Pasturater on tarkoitettu nurmien ja viheralueiden sy-
väilmastukseen. Piikit eivät muokkaa maata, vaan tekevät siihen rei-
kiä. Koneen päällä olevaan "kaukaloon" voidaan tarpeen vaatiessa 
latoa lisäpainoa paremman maahan tunkeutumisen saavuttamiseksi. 
Ekotjänst Lindgård Öb. (JVa)
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Agrimarketin Amazone-valikoima täydentyy Centaur 4001 Spe-
cial -kultivaattorilla. Työleveys on neljä metriä, piikit ovat kolmessa ri-
vissä, tasauslautaset ja jälkihara sisältyvät varustukseen, jyrä toimii 
myös kuljetuspyörästönä. Piikkien kierrejousiperustaiset laukaisujär-
jestelmät sallivat myös sivusuuntaisen väistöliikkeen. Piikkeihin on 
tarjolla useita kärkipalavaihtoehtoja. (HH)

Dometal Oy:n Multiva-lautasmuokkainmalliston järeä pää täyden-
tyy hinattavalla, nelimetrisellä DiscMasterilla. Rakenne on sama kuin 
viisi- ja kuusimetrisissäkin, eli muokkauslohkoja on kaksi ja jyräloh-
koja kolme, kuljetuspyörät ovat muokkauslohkojen ja jyrälohkojen 
välissä. Multivaa myy K-maatalous. (HH)

Yhdysvaltalainen Great Plains valmistaa suorakylvökoneiden li-
säksi erilaisia muokkausvälineitä ja kasvinsuojeluruiskuja. Tässä suo-
rakylvökoneen avauskiekoilla toteutettu lautasmuokkain. Kiekot leik-
kautuvat hyvin kasvijätteiden läpi, ajosuuntaan nähden nollakulmaan 
asetettujen kiekkojen poimutuksen ansiosta muokkaus tapahtuu 
pystysuunnassa. Maa ei siirry sivusuunnassa ja muokkauspohjaan ei 
synny tiivistymää. Valmistajan mukaan muokkaus sujuu sekä kuivissa 
että märissä oloissa. Muokkain sopii muun muassa lohkon märimpi-
en kohtien avaukseen (kuivuminen ja lämpeneminen) ennen suorakyl-
vöä. GP:n suomen edustaja on säkyläläinen Propax Agro Oy. (HH)
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Arcusin Multi-Pack niputtaa 14 pikkupaalia yhdeksi suurpaaliksi, 
jota voidaan käsitellä koneellisesti. Arcusin Multi Pack niputtaa kaikki 
pituudeltaan alle 120 sentin paalit. Laitteella voidaan valmistajan mu-
kaan pakata olki-, heinä- ja jopa säilörehupaaleja. Kalevi Kuuselan ta-
voittaa numerosta 0400-114 470. (UO)

Melliläläinen urakoitsija Kalevi Kuusela hankki ensimmäiset Arcu-
sin paalinkerääjät omaan käyttöönsä, mutta hän myy koneita myös 
kaikille halukkaille. Arcusin F54.63 -keräysvaunu kerää paalit pellolta 
ja pinoaa ne tiiviiksi kuormaksi, joka kipataan pystyyn joko taivasalle 
tai varastokatokseen. Paalit jäävät siististi pinoon, jolloin ne on help-
po peittää talven ajaksi. Pienin paalikoko, mitä Arcusin vaunulla voi-
daan koota, on 47x80 ja suurin 130x220 cm. Paaleja mahtuu kyytiin 
koosta ja vaunun mallista riippuen 8–45 kpl. (UO)
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Täydellinen Schumacher 
teräjärjestelmä – ”unohda turhat 
keskeytykset puinnin aikana”
• Sama teräjärjestelmä kaikille 

kasvilajikkeille
• Erinomainen leikkuu 
• Työnteko joustavampaa
• Ei jälkisäätöä
• Terän vaihtaminen helppoa
• Ohjainlevyt tukevat ja vakauttavat 

teräruotoa

”Korjaa Rapsi vaivattomasti”
• Kaksoisteräjärjestelmä jossa sileät terät
• Yläpäähän asennettu veto  
• Tärinätaso alhainen vedon aikana
• Tukeva rakenne mutta pieni paino
• Yleiskiinnike joka sopii useimpiin 

puimurimalleihin

Laonnostimet
Varastossamme laonnostimia 
useimpiin puimurimalleihin

Hinnat esim:
Sampo Hinta 18,-

New Holland  Hinta 18,-
Tuotenro 3600–260

Claas Lexion  Hinta  18,-
Tuotenro 3025–626299

Kaksoissormet
Meiltä löytyy kaksoissormet
useimmille puimurimalleille

New Holland Hinta 14,70
Tuotenro 3030–80379720

Claas Hinta 14,70
Tuotenro 3025–676235

Sampo Rosenlew Hinta 14,70
Tuotenro 3030–80379720

John Deere Hinta 14,70
Tuotenro 3045–Z11228

TERÄJÄRJESTELMÄ

UUTUUS!

MÖRTL – SIVUTERÄ

HINTA 1745,-
Tuotenro 3850–1005 Oikea

YLEISKIINNIKE

HINTA 377,-
Tuotenro 3850–1750

KAAPELISARJA

HINTA 98,-
Tuotenro 3850–1050

YLEISMALLI
LAONNOSTIN

HINTA 18,-
Tuotenro 3600–260

SILPPURIN
PYÖRIVÄT TERÄT

HINTA ALK. 4,-
Tuotenro 3605–0473

SCHUMACHER
LAONNOSTIN

HINTA 19,85
Tuotenro 3910–AS100

Meiltä löytyy myös laaja
valikoima täydellisiä teriä,
mm. seuraaviin puimurimal-
leihin:
Sampo, Claas, MF, New Hol-
land, John Deere, Deutz-
Fahr, Volvo.

Kaikki hinnat ovat verollisia
OVH-hintoja

TÄYDELLISET
ELEVAATTORIKETJUT

TÄYDELLISET
TERÄT

G R E N E

- ja olet hyvissä käsissä

Soita ja kysy lähintä varaosajälleenmyyjää!
Grene Oy, Mestarintie 2, 25700 KEMIÖ, puh 02–420 64 600
grene@grene.fi

Tuotenro 3073–R620041

www.grene.fi

995,-

Esim. Sampo Rosenlew 
4,2 m/55,5 terä/Schumacher

täyd. terä + sormet ja tarv. 

Esim. SR viljaelevaattoriketju
Tuotenro 3073–R602580K
Hinta 298,-

Puimureihin sopivat Varta akut
erikoisehdoin, esim. 95 Ah  119,-
Myös muita kokoja.

Junkkarin kuormainmalliston järein vaihtoehto on nyt Patruuna 
5769. Kuormaimessa on valettu kääntöpesä ja neljä kääntösylinte-
riä, kääntömomentti 16 kNm. Yhdellä jatkeella varustetun puomiston 
ulottuvuus on 6,9 metriä ja nettonostomomentti 42 kNm (690 kg/6 m 
ilman kouraa). Kourankääntäjä on FR 10.  Laippakiinnitteisen kuor-
maimen paino on 950 kg. Patruunaa myy Y-Maatalous. (HH)

Pentin Paja Oy:n Naarva RS25 
harvesterissa on sykesyötön rin-
nalla sykeliikkeestä vaijerien vä-
lityksellä voimansa saava rulla-
syöttö, joka sekä vähintään kak-
sinkertaistaa syöttönopeuden 
että kasvattaa yhdellä otteella 
syntyvän syöttöpituuden kol-
meen metriin. Välimitat syntyvät 
pysäyttämällä syöttö haluttuun 
kohtaan. Katkaisu tapahtuu al-
kuperäiseen Naarva-tyyliin giljo-
tiinilla. Jos rullasyötössä loppuu 
karsintavoima, niin paksuimmat 
oksat irtoavat rungosta pelkällä 
sykeliikkeellä. (HH)

Junkkari esitteli viime syksyn Kone-Forumissa kantavuudeltaan 
22-tonnisen jalkalavavaunun, nyt samalla muotilla on tehty myös 18 t 
malli. (JVa)

Multivan TR -yleisvaunujen lavarakenteissa on entistä järeämmät 
lavatukiprofiilit ja yläreunusputkipalkit. Automaattisesti lukittuva hyd-
raulinen perälaita on vakiovaruste. Kuvan TR 210 -vaunun kantavuus 
on 18 t. Lavan tilavuus peruslaidoin on 21,4 ja 300 millin korokkein 25,7 
kuutiometriä. Hyrdraulinen aisajousitus on lisävaruste. Muiden Multiva-
tuotteiden tapaan vaunun saa K-maataloudesta. HH. (JVa ja HH)ã

ã

Lapinlahtelaisen Lametalin Stark-perävaunut on suunniteltu ura-
kointiajoon. Malliston tuorein tulokas on JV17-jalkalavavaunu, tyyp-
pinumero kertoo kantavuuden tonneina. Lavan vaihto tapahtuu kip-
pihydrauliikan (Nurmi-parikippi 22 t) avulla. Lavavaihtoehdot ovat 10, 
15 ja 22 kuutiometriä, lavoissa on hydraulinen perälauta ja etulaidois-
sa lapio- ja kankitelineet. Vaunun rungon etuosassa on kannellinen 
työkalulaatikko. Hydropneumaattinen aisajousitus ja vaunun paino-
pisteen optimoinnin mahdollistava mekaaninen telinsiirtomahdolli-
suus sisältyvät varustukseen. Vaunussa on Michelin CargoXBib-ren-
gastus, kokovaihtoehdot ovat 500/60-22.5, 560/60-22.5 tai 710/45-
22.5. Stark-vaunuja myy Turun Konekeskus Oy. (HH)

Kalantilaisen Rekola Juha-
ni Tmi:n järeimmissä Metaka-
vaunuissa on hydraulinen telis-
tö, jossa hydrauliikkaa hyödyn-
netään sekä jousituksessa että 
vaunun rungon korkeuden sää-
dössä. Yrityksen tuorein keksin-
tö on vaunun jousitushydrauliik-
kaan liitettävä venttiilistö, joka 
säätää jarruhydrauliikan painetta 
(jarrutehoa) kuorman painon mu-
kaan (Katso KV 5/2008). Lähes 
kaikkiin hydraulisilla jarruilla ja 
jousituksilla varustettuihin vau-
nuihin sopivalle järjestelmälle ol-
laan hakemassa patenttia. (HH)

ãã

Pasi Ikkala esitteli osastollaan polt-
toaineen kuljetuksen tarkoitettua perä-
vaunua, joka voidaan kytkeä esimerkik-
si pakettiauton perään. Säiliön tilavuus 
on tarkkaan ottaen 999 l eli sen kuljetta-
miseen ei myyjän mukaan tarvita VAK-
lupaa. Säiliön takana on lukittava osas-
to, jossa on vakiovarustukseen kuulu-
va sähköpumppu akkuineen, täyttöliitin 
säiliöautotankkausta varten sekä tulo- 
ja paluuliitin esim. rakennuslämmitin-
tä varten. Vaunussa on CE-merkki ja se 
maksaa 6000 E ALV 0. (UO)

ã

ã

ã

John Deere niittokonemallisto laajenee. John Deere 488 on taak-
se asettava perhosniittokone, joka on tarkoitettu enintään 162 kW:n 
traktoreille. Siinä on kaksi 8 lautasella varustettua teräpalkkia, jolloin 
työleveveys on etuniittokoneen kanssa 8,8m. John Deere 488 on va-
rustettu karhonyhdistäjillä eli mattoperällä. Agrimarket. (UO)

ã
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Great Plains -suorakylvökoneen liuoslannoitusvarustus koos-
tuu kahdesta 750 litran vetoisesta säiliöstä, lannoiteliuoksen siirron 
ja annostelun hoitavasta mäntäpumpusta sekä avauslautasten taak-
se sijoitetusta suuttimista. Palaan asiaan tarkemmin syksyllä. Propax 
Agron GP-suorakylvökonevalikoima kasvaa nostolaitekiinnitteisellä 
suorakylvökoneella ja hinattavalla sivupyöräkoneella, joka toimii jo-
ko pelkkänä kylvökoneena tai lannoitesäiliöllä varustettuna myös kyl-
völannoittimena. Raskaampaan päähän on tarjolla puhallintoiminen 
suorakylvökone, työleveys yhdeksän metriä. (HH)

Alkuvuodesta Zetorin maahantuonnin aloittaneen seinäjokelaisen 
TR-Varaosat Oy:n myyntiorganisaatio koostuu nykyisellään kahdek-
sasta yksityisestä jälleenmyyjästä. Kuluvan vuoden aikana on synty-
nyt noin 40 Zetor-kauppaa. Myyntiohjelma koostuu Proxima-, Proxi-
ma Plus- ja Forterra-sarjoista, malleja on yhteensä kymmenen, teho-
haarukka asettuu välille 45–90 kW (68–128 hv). (HH)

Lohjalaisen Energiansäästö Oy:n sähkötoimisia (12 V/180 W) Leh-
ner-lautaslevittimiä on tarjolla sekä pelto- että kunnallistekniseen käyt-
töön. SuperVario-mallisto, säiliötilavuudet joko 70, 105 tai 170 litraa, 
sopii piensiementen kylvöön ja sekä etanan- ja myyränsyöttienlevityk-
seen. Suuri työleveys on levitettävästä materiaalista riippuen 2-24 met-
riä. Sekä levitysmäärä (sulkuaukon avautumisaste) että -leveys (lauta-
sen kierrosnopeus) säädetään ohjaamoon sijoitettavalla hallintayksi-
köllä. Lisävarusteena on tarjolla päisteautomatiikka, joka toimi joko esi-
merkiksi nostolaitteeseen liitetyn anturin tai traktorin 7-napaisen sig-
naalipistorasian ohjaamana.Polaro-mallisto on tarkoitettu liukkauden-
torjuntamateriaalien levitykseen. Säiliötilavuudet ovat joko 70, 105, 170 
tai 250 litraa. Levitysleveys on säädettävissä välille 0,8–6 metriä. Levi-
tystoimintoja hallitaan ohjaamoon sijoitettavalla ohjausyksiköllä. (HH)

Turun Konekeskus Oy:n Unia Idea L -koneet sopivat sekä nurmen 
että viljan suorakylvöön. Työleveys on joko kolme tai neljä metriä. Ko-
mimetrisen saa joko 550 tai 900 litran säiliöllä, nelimetrisen säiliön ve-
toisuus on 780 litraa. 1-kiekkovantaiden väli on 125 mm. Kylvöksen vii-
meistelyyn on tarjolla joko kiekko-, kumi-, teräslevy tai putkijyrä. (HH)
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Urakoitsija Tero Liukas esitteli lieteen levityskalustoaan Okrassa. 
Yrityksellä on käytössä kaksi Terra Gator -levitintä, joissa on lautas-
muokkain. Kuvassa olevan levittimen säiliön koko on 16 m³. Koira-
käynnissä kone kulkee vinossa siten, että etu- ja takapyörät kulkevat 
eri jälkeä, mikä vähentää maan tiivistymistä. (UO)

Karko-moduulivaunun perään voidaan asentaa Bomech-kiekko- 
tai laahavannasmultain. Laahavannas ohjaa lietteen kasvuston alle, 
mutta jättää sen pellon pintaan. Lahavantaan etuna on suuri työleve-
ys ja alhainen vetotehon tarve. Levitys laahavantaalla rinnastetaan 
joissakin maissa sijoitukseen. Laahavannaslevittimien työleveydet 
ovat 12–15 m. Kartanokoneet Oy. (UO)

Maitti Oy myy Duportin lietteenmultainta, joka kiinnitetään kolmi-
pistenostolaitteella lietevaunun perään. Duportin kuusi eri mallia kat-
tavat työleveydet 4,7¿9,4 m. Vannasväli on 35 senttiä ja leikkurin hal-
kaisija 305 mm. Levitin tekee maahantuojan mukaan nurmen pintaa 
30 m³/ha levitysmäärälle riittävän uran. Suurempien määrien levitys 
onnistuu, mutta silloin osa lietteestä jää pellon pintaan. (UO)
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Loitra Oy kauppaa karvan alle 14 000 eurolla tieliikenteeseen hy-
väksyttyä Jinma-pientraktoria. (UO)

ã
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Lapinlahden Levypalve-
lu Oy:n valmistama tielana 
perustuu Tommi Mäkisen 
ideointiin. Lanan työleveys 
on 2,7 m. Korkean teräsii-
ven ansiosta irtoaines ei 
pääse nousemaan terän yli. 
Teriksi voi valita joko tasa- 
tai tappiterät. Takana ole-
va täysleveä kannatus/jy-
räpyörästö tiivistää lanatun 
pinnan. Lanan paino on 
4140 kiloa. Myynnistä vas-
taa Valtra. (HH)

MonicaMistin valmistama Puma-ruiskun säiliö on kasvanut täksi 
kaudeksi sadalla litralla. Ruiskua saa sekä matalilla että korkeilla ren-
kailla. Pienemmillä renkailla varustettu vanhempi malli esiteltiin Kone-
viestissä 17/2007. MonicaMistiä edustaa Agropoint. (JVa)

Agropoint esitteli MonicaMistin valmistamaa Stratos-ruiskua. Tä-
hän mallisarjaan on saatavissa säiliökokoja 2000 litrasta 4000 litraan. 
Ruisku on varustettu täydellä GPS-automatiikalla. Koneviesti palaa 
aiheeseen myöhemmin. (JVa)

Ahjoco Oy:n 700 litran Kasi-etusäilö kasvattaa ruikutustehoa. 
Kasi-ruiskujen tapaan säiliön saa Y-Maataloudesta. (HH)

TAK-Sai Oy myy RDS:n valmistamia jälkiasenteisia satomittaus-
järjestelmiä puimureihin. Anturi kiinnitetään elevaattorin kylkeen, jota 
vihreä pelti kuvassa demonstroi. (JVa)

Lametal Oy:n Stark-au-
roissa on patentoitu Relax-
teränlaukaisumekanismi. 
Aurauksessa terä on mekaa-
nisesti lukittu, joten polan-
teen poistokin onnistuu. Es-
teeseen ajossa lukitus auke-
aa ja rakenteeseen sisälty-
vät kierrejouset palauttavat 
lukituksen heti esteen ohi-
tuksen jälkeen. Auroja myy 
Turun Konekeskus Oy. (HH)

Kerääviä Stark-harjalaitteita 
on neljä mallia, työleveydet 1,3, 
1,6, 2,0 ja 2,5 metriä. Tässä mal-
liston toiseksi suurin KH 2000 S. 
Pääharjan läpimitta on 0,9 ja le-
veys 2,0 metriä. Sivuharjat kas-
vattavat työleveyttä 0,4 metril-
lä. Roskasäiliön tilavuus on 700 
litraa. Kasteluvarustuksen säiliö 
on upotettu onnistuneesti har-
jalaitteen rakenteeseen, se ei 
haittaa näkyvyyttä. Harjalaittei-
ta saa Turun Konekeskukses-
ta. (HH)
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   pertti jalonen

Kiinteän polttoaineen lämpölai-
toksia valmistava Biofire Oy on 
lisännyt konttilaitokset tuotevali-
koimaansa. Ne voidaan asentaa tii-
vistetyn sorapatjan päälle. Okras-
sa esitellyssä kontissa oli 40 kW:n 
kattila ja 60 kW:n poltin.

Petri Heikkilän mukaan suun-
nittelussa lähdettiin siitä, että kat-
tila apulaitteineen asennetaan niin, 
että ne eivät ole hoitotöiden tiellä. 
”Ne nostavat hieman kontin han-
kintahintaa, mutta eivät aiheuta 
jälkikäteen uusia kustannuksia.”

Kaikki sähkö- ja hydrauliputki-
tukset on vedetty asennushyllyille 
kuten myös kattilaveden lähtö- ja 
paluuputket. 

Viimeistelystä kielii myös se, et-
tä seinällä on muutaman metrin 
kieppi saattokaapelia, jota käyte-
tään estämään putkien jäätymistä. 
Pumput ovat suoraan katkaisijoi-
den takana, ja automaattishuntti-
piireille, joita voi lisätä kolme, on 

valmiit pistorasiat.
Ohjauskeskuksessa on niin sa-

nottu laaja logiikka eli valmiudet 
mm. koneelliseen tuhkanpoistoon 
ja gsm-hälytykseen. Boksissa on 
myös valmiiksi asennetut moot-
torisuojat. 

Välisäiliön kannessa on ultra-
äänianturi pintavahtina. Se myös 
käynnistää pohjapurkaimen toi-
minnan. Mikäli lämpötila-anturit 
havaitsevat pesäruuvin lämpötilan 
ylittävän asetusarvon, hydraulinen 
sulkupelti sulkee hakesiilosta tule-
van nousuruuvin aukon ja pääs-
tää sammutusveden välisäiliöön. 
Sähkökatkoksissa sulkupellissä on 
pakko-ohjaus.

Mikäli nousuruuvi menee ki-
ven tai muun syyn takia häiriöön, 
poltin on irrotettavissa ja siirrettä-
vissä huoltotöiden ajaksi sivuun. 
Kahdesta osasta tehty nousuruuvi 
voidaan vetää ulos.

Stokerin syöttölaitetta käyttää 
vaihdemoottori. Esitellyn Biofire-
kontin verollinen hinta on 50 000 
euroa.

Lämmityskontti myös Biofirelta

Hakesiilon kanteen asennetuista rosteripelleistä näkee, pal-
jonko polttoainetta siellä on. Jotta peilauskyky säilyy, levyt on ajoit-
tain puhdistettava. Suunnittelun lähtökohtana on ollut hoitotöiden es-
teettömyys. Sähkö- ja hydrauliputket ovat hyllyillä, kattilan lähdöt ja 
paluut siististi seinillä. Kattilan päällä saisi olla muutama kymmenen 
senttiä lisätilaa.

Biofirella on tarjota ahtaisiin saneerauskohteisiin erillinen, hydrau-
linen tankopurkainpohja, jonka päälle voi rakentaa vanerisen kartio-
pohjasiilon. Sen jatkoksi voi asentaa välisäiliön sulkupelteineen. Va-
nerisiilon asemesta purkainpohjan päälle voidaan asentaa enintään 
neljä 0,55 kuution siiloelementtiä. Tankopurkainpohja, poltin ja laa-
jaan logiikkaan perustuva ohjauskeskus maksaa veroineen 6500 eu-
roa. Siiloelementti suoralla syötöllä 300 euroa.
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Tanskalaisten Uni-stokerikattiloiden maahantuonti on juuri alka-
massa. Kemiön Hake Oy:n edustajan mukaan valikoimassa on 12–
500 kW:n laitteita. Niiden polttoaineiksi soveltuvat hake, vilja ja pelle-
tit. Kaikissa malleissa on mekaaninen arina ja lambdaohjaus. Tuhkan-
poisto on vakiona 90 kW:n tehoisista kattiloista ylöspäin. Automaatti-
sytytykseen on kuumailmapuhallin. Polttoainesiilon vakiokoko on yk-
si kuutiometri. 12 kW:n kattilan veroton hinta on 4600 e, 500 kW:n 34 
300 e. Siilo syöttölaitteineen maksaa 1550 e. (PJ)

Loimaalainen Kojonkulman Hake Oy eli Jukka ja Konsta Heinonen 
valmistavat lämpöyrittäjätoimensa ohella hakelämpölaitosten syöt-
tökuljettimia, joista tässä hakevaraston telapurkain. Teloilla on säp-
pipyöräkäyttö, jolloin niitä voidaan käyttää tarvittaessa yksittäin. Kun 
hakevarasto on täysi, vain kattilaa lähin tela käy eikä voimaa tarvita 
koko kasan siirtämiseen. Ratkaisut hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 
Heinoset ovat keskittyneet lämpöyrittäjäluokan laitteisiin, joista tois-
taiseksi suurimman teho on 360 kW, mutta samoilla rakenteilla pääs-
tään 1 MW:n laitoskokoon (www.hake.fi). (PJ)

Oripääläinen Konepaja ja Puutarha O. Isotalo tekee 800 kW:n ja 1,5 
MW:n kiinteän polttoaineen kattilalaitoksia ja niiden apulaitteita, kuten 
syöttö- ja tuhkaruuveja, tankopurkaimia, sykloneja ja savukaasuimurei-
ta. Näyttelyssä oli esillä 1,5 MW:n yksikkö. Kattilaosassa on muurattu 
tulipesä ja vesijäähdytetty, mekaanisesti kääntyvä, elementtirakentei-
nen viistoarina. Kattilan perässä on erillinen lämmönvaihdinosa, jos-
sa on 120 pystytuubia, joiden läpimitta on 76 milliä. Ensiöilma otetaan 
arinan alle, toisioilma kattilan molemmista "poskista". Savukaasuimuri 
huolehtii tarvittavasta alipaineesta. Valmistajan mukaan varaaja ei ole 
välttämätön, mutta sen käyttö pitää kattilan kuormituksen tasaisena. 
Laitoksen hinta määräytyy laitoskokonaisuuden mukaan. (PJ)

Kemiön Hake tuo maahan tanskalaisia BWB-olkikattiloita, joita on 
tähän mennessä myyty kaksi. Pyöröpaalattujen olkien, kokopuun ja 
rakennusjätteiden polttoon suunniteltu BWB-mallisto kattaa teho-
luokat 200–950 kW, vakiomalliston verottomat hinnat ovat 50 000–
106 000 euroa. Polttokammio on keraaminen. Lisävarusteita ovat pai-
neilmanuohoin ja syklonierotin savukaasujen puhdistukseen. Kattiloi-
den vesitila on 3,5–5,1 kuutiota ja niihin kytkettävien varaajien 13–93 
kuutiota. Pakkaskeleillä varaaja pysyy kertalämmityksellä kuumana 
vuorokauden. Suuri vesimäärä on tarpeen, jos kuumaa vettä tuote-
taan kuivurin radiaattoriin tai kasvihuoneiden lämmitykseen. (PJ)

Kyrön Huoltoasennus tutkii valkovenäläisten turvebrikettien myyn-
timahdollisuuksia Suomessa. Manu Puttosen mukaan alkuun on tar-
koitus kokeilla, miten ne soveltuvat pienehköön stokeripolttimeen. 
Lisäksi tutkitaan maapähkinöiden kuoresta tehtyjen pellettien pala-
misominaisuuksia. Turvebriketit maksavat 100 euroa tonnilta. Putto-
sen mukaan isommissa erissä päästään 15 e/MWh hintatasoon. (PJ)
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Kesko järjestää Massey-Ferusonin 
omistajille tarkoitetun tuunauskil-
pailun, johon voi osallistua myös 
vanhoilla Ferguson-traktoreilla. 
Kilpailussa on kaksi sarjaa, alkupe-
räissarja sekä fiktiosarja. Kilpailu 
on tarkoitettu ensikertalaisille, eli 
siihen ei voi osallistua esimerkiksi 
museossa esillä olevalla koneella.

Alkuperäissarjassa arvostellaan 
koneen ulkonäön ja alkuperäisyy-
den lisäksi tekninen kunto. Lisä-
pisteitä heruu alkuperäisestä oh-
jekirjasta ja työkaluista, esittelijän 
aikakauteen sopivasta pukeutu-
misesta sekä koneen mielenkiin-
toisista vaiheista.

Fiktiosarja on kaikille Ferguille 
ja Massikoille avoin luokka, johon 
osallistuvia koneita saa kustomoi-
da ja tuunata vapaasti – niiden on 

kuitenkin sovelluttava normaaliin 
työhön ja täytettävä työsuojelu-
määräykset.

Ensimmäiseen, Okrassa järjes-
tettyyn osakilpailuun saapui 12 
konetta, joista 10 alkuperäissar-
jassa. Seuraavat osakilpailut ovat 
29.7. Hauholla ja 30.–31.7 Isoky-
rössä. Loppukilpailu on 16.–18.10. 
Kone-Forumissa Tampereella ja 
tulokset julkaistaan 18.10.

Kilpailijat käyttivät Okrassa kol-
mea erilaista strategiaa. Luonnol-
liseen kauneuteen luottavat olivat 
tuoneet koneensa pestynä mutta 
ehostamattomina kisaan. Nähtä-
villä olivat Mauri Kujanpään ja 
Pentti Peltoniemen alkuperäis-
kunnossa olevat hiirenharmaat, 
Pentti Heinosen edelleen työkäy-
tössä oleva ”kultamaha” sekä Pent-

ti Laaksosen mansikkamaan hoi-
totöihin varustusta ja väriä myö-
ten erinomaisesti sopiva 35 X.

Pekka Kaukasoinan MF 135 oli 
ajettu vain vajaat 3000 tuntia. Vä-
hien käyttötuntien jälkiä oli kui-
tenkin ehostettu, mutta tuomaris-
ton mukaan väärällä sävyllä, mikä 
rokotti pisteitä. Simo Valin tavan-
omaisessa työkäytössä oleva MF 
290 oli alkuperäisessä kunnossa, 
mutta nuoruus ei ilmeisesti ollut 
tässä kisassa etu.

 Matti Laaksonen ja Teuvo 
Laaksonen osallistuivat satakol-
mevitosilla, jotka oli maalattu ko-
konaan uudestaan. Ari Luoman 
35 oli pelastettu romuläjästä ja 
rakennettu lähes kokonaan uu-
destaan, kuten myös Esa Luoman 
alennusvaihteella varustettu pik-
kuharmaa.

Fiktiosarjaan osallistui vain kak-
si konetta. Simo Valin MF 165 S:n 
ohjaamoa on kustomoitu parem-
min isännän 46 numeron saap-
paille sopivaksi ja hydrauliikka oli 
ajanmukaistettu, jotta kone selvi-
ää myös nykypäivän hommista. 

Jarkko Mikkilän 35 X:stä oli tehty 
todellinen monitoimikone. Edes-
sä olevalla lumiauralla on muka-
va tehdä omat lumityöt, sillä lana 
on varustettu hydraulisella taitol-
la ja siivenjatkeilla, joita käytetään 
modernisti sähköventtiilein. Mar-
japensaiden siirto ym. pitkää ikää 
ja onnellista parisuhdetta edistävä 
puutarhatyöskentely sujuu käte-
västi ja kevyesti Maran kaivurilla, 
jossa on jopa sivuttaissiirto. Mas-
sikan vakiohydrauliikan tuotto 
riittää omistajan mukaan hyvin ja 
vahinkoja sattuu rauhallisten liik-
keiden ansiosta vähän. 

Weteraanikoneiden harrastajis-
ta, ”Massikkamiehistä” ja lehdis-
töstä koostuva tuomaristo oli vai-
kean valinnan edessä. Miesvaltai-
nen tuomaristo arvosti jälleen eni-
ten ulkoista kauneutta, sillä alku-
peräissarjan neljä kärkisijaa meni-
vät kaikki perusteellisesti fiksatuil-
le koneilla. Fiktiosarjan voittajak-
si valittiin Jarkko Mikkilän moni-
puolinen MF 135. Tuomaristo ar-
vosti koneen monipuolisuutta ja 
toimivuutta.

Massikoiden tuunauskisaan on ilmoittautunut 
yli 80 traktoria, joista 12 osallistui Okrassa järjes-
tettyyn osakilpailuun.

   uolevi Oristo

MF-tuunauskisassa on kolme alueellista karsintaa sekä Kone- 
Forumissa pidettävä loppukilpailu. Okran karsintaan osallistui  
yhteensä 12 konetta. Kuvassa kokeneempaa kaartia vuosi- 
mallista 1949 alkaen.

Okrassa ensimmäinen 
Massey-Ferguson -tuunausosakilpailu


