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Techagro on järjestetty jo 10 vuo‑
den ajan huhtikuun alussa Brnon 
messukeskuksessa. Tänä vuon‑
na kävijöitä oli 88 000 ja näytteil‑
leasettajia 750. 

Samoissa tiloissa pidettiin ko‑
tieläintuotantoa esitellyt Animal 
Vetex ‑näyttely sekä metsään ja 
metsästykseen keskittynyt Silva 
Regina. Yhteensä näyttelyalaa oli 
64 270 m2.

Näyttävimmin esillä olivat suu‑
ret monikansalliset merkit, niin 
traktoreissa kuin työkoneissakin. 
Ilman paikallisten valmistajien tuo‑
maa lisäväriä näyttely olisi eräänlai‑
nen Agritechnican pienoismalli. 

Tšekkiläinen maatalouskone‑
teollisuus oli esillä kiitettävän hy‑
vin, vaikka esittelypisteet olivat 
vaatimattomampia kuin suurilla 
merkeillä.  Itäeurooppalaiset val‑
mistajat olivat harvinaisuuksia, lu‑
kuun ottamatta muutamaa puola‑
laista ja slovakialaista merkkiä. 

Ulkomaisista näyttelyvierais‑
ta suurin osa oli entisistä SEV‑
maista. Vaikka näyttelyä mainos‑
tetaan kansainvälisenä konemes‑
suna, kaikki esittelytaulut, esitteet 
ja useimmiten myös esittelijät oli‑
vat tšekinkielisiä, mikä hankaloit‑
ti tiedonsaantia. Muuten näyttely 
onnistui loistavasti.

Koneita suurtilojen tarpeisiin
Tšekin pinta‑alasta maatalous‑
maata on 46 prosenttia eli 3,65 
miljoonaa hehtaaria. 

EU:hun liittymisen aikoihin ti‑
lojen keskimääräinen peltoala oli 
70 ha. Pelloista 73 % oli 3200 yri‑
tysmuotoisen suurtilan tai osuus‑
kunnan hallussa. Tämän ryhmän 
keskipeltopinta‑ala oli 970 ha. 

Loput 27 % oli 32 500 yksityis‑
viljelijän omistuksessa. Näiden ti‑
lojen keskimääräinen peltoala oli 
35 ha. Lukemat eivät ole merkittä‑
västi muuttuneet. 

Maatalousmaa on laadultaan 
ensiluokkaista ja tilat ovat suu‑
rehkoja, siitä huolimatta Tšekkiä 
ei voi kuvailla maatalousvaltiok‑
si. Maatalouden osuus bruttokan‑
santuotteesta on prosentin luok‑
kaa ja reilusti alle viisi prosenttia 
väestöstä työskentelee maatalou‑
dessa. 

Metsää Tšekin maa‑alueista on 
33–34 %. Valtio omistaa metsistä 
60 %, yksityiset 23 % ja loput ovat 
kuntien ja oppilaitosten hallinnas‑
sa. Metsistä 76 % on talousmetsiä, 
suojeltujen metsien osuus on 3 %. 

Puista kaadetaan vielä mootto‑
risahalla 85 %. Motot tekevät vas‑
ta tuloaan, nykyisin niitä ryskää 
tšekkiläisissä metsissä 220 kap‑
paletta. Kuljetuksista suurin osa 
tehdään juontamalla. Hevosiakin 
käytetään vielä. Kauramoottorin 
avulla ajetaan 2–3 % maan puista. 

Kovat tuulet ovat viime vuosi‑
na riepotelleet Keski‑Eurooppaa, 
ja pelkästään myrskytuhoja kertyy 

vuosittain 3–8 miljoonaa mottia, 
joten töitä riittää metsissä. 

Paluu eurooppalaiselle tasolle
Entisistä itäblokin maista 
Tšekkoslovakian oli helpoin siir‑
tyä läntiseen järjestykseen niin ta‑
pakulttuurin kuin elinkeinoelä‑
mänkin suhteen. 

Tšekkoslovakialaisissa tuotteis‑
sa on aina ollut kaikkein vähiten 
slaavilaista leimaa, jos jätetään jo‑
kunen henkilöautomalli pois las‑
kuista. 

Koneteollisuus oli ennen sotia 
hyvin korkeatasoista, mutta rau‑
taesiripun myötä tekninen kehitys 
taantui pahasti. Paikallisista ko‑
neista ja laitteista ei ole puuttunut 
hyviä oivalluksia, vaikka paljon on 
ollut moitittavaakin. 

Muurien kaatumisen jälkeen 
kahteen osaan jakautunut Tšekki 
ja Slovakia ovat onnistuneet nos‑
tamaan tuotteidensa laadun takai‑
sin hyvälle eurooppalaistasolle. n

Tämän kevään Techagro-messut osoittivat, että 
tšekkiläinen maatalouskoneteollisuus on uskot-
tavampaa kuin takavuosina. Tšekkiläisten tilojen 
suuri koko näkyi näyttelytarjonnassa, sillä pää-
roolissa olivat suuret koneet.

n   Kimmo Kotta

Vielä pari vuotta sitten väiteltiin esteröimättömien kasviöljyjen 
käytöstä polttoaineena. Traktorivalmistajien esittelemien kasviöljy-
moottorien myötä keskustelu hiipui. Vielä proto-asteella oleva Zetor 
9641 Forterran kasviöljyversio on tekniseltä toteutukseltaan huo-
mattavasti yksinkertaisempi kuin Fendtin ja Deutz-Fahrin vastaavat.  
Ainoa näkyvä ero on lisäpolttoainesäiliö. Konepellin alla on vain öl-
jyn lämmittämiseen ja lämpötilan valvontaan tarvittavat laitteet sekä 
pari magneettiventtiiliä.

Itävaltalainen Biso valmistaa puimureiden varusteita, kuten eri-
koisleikkuupöytiä, silppureita ja ruumentenlevittimiä. Uusin aluevalta-
us on traktorit, joita markkinoi Bison slovakialainen tytäryhtiö. 
Keltainen Tiikeri -mallistossa on kaksi traktoria: 80- ja 90-hevosvoimai-
set X80 ja X90. Traktorit on valmistettu Kiinassa. Traktoreiden alkupe-
räinen merkki on YTO ja niiden tekniikka perustuu New Hollandin TL-
sarjaan. 80 hevosvoiman malli maksaa Tšekissä noin 31 000 euroa.

Europard on niin ikään kiinalainen merkki. Koneen valmistaja on 
Foton-Lovol Co. Kuvan FT 904 -mallissa on lisenssillä tehty 3,99-lit-
rainen nelos-Perkins, jonka teho on 90 hevosvoimaa. Vaihteita 16 
eteen ja 8 taakse, kytkin on kuiva kaksoiskytkin ja etuakseli italialai-
nen DANA. Konetta markkinoidaan myös Foton-nimellä. Kiinalainen 
traktori on Euroopassa vielä kummajainen, mutta muutaman vuoden 
kuluttua ehkä tavallinen ilmestys. Traktorin viimeistely ja muutamat 
tekniset yksityiskohdat eivät kestä lähempää tarkastelua. Laatua on 
varaa parantaa eikä hintakaan houkuttele.

Techagro 2008

Tšekkiläisen 
koneteollisuuden paluu
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DDR:n maatalouskuljetukset tehtiin VEB Fahrzeugwerk Annaburg 
-tehtaan perävaunuilla. Valikoimiin kuului jo silloin lietevaunuja, pur-
kavia perävaunuja, kippivaunuja ja pohjakierukalla varustettuja vil-
javaunuja. Annaburger HTS 20.16 -viljavaunun kantavuus on 22 ton-
nia. Kolmiakselisena kantavuus nousee jo 33 tonniin. Vaunun tilavuus 
on varustuksesta riippuen 20–34 m³. Vaunu tyhjenee varsin rivakkaan 
tahtiin: tyhjennysteho on noin 15 kuutiota minuutissa.

Insinööri Josef Tulpikin vuonna 1994 perustama monialayritys 
WTC harjoittaa rakennus-, majoitus- ja konepajatoimintaa. Kolmiak-
selinen Big 18 -perävaunu on yrityksen suurin raudasta tehty tuote. 
Sallittu kokonaispaino on 25 tonnia, josta vaunun osuus 6250 kg. 
Lisälaitojen kanssa tilavuus on 31,4 m³.

Hoštická on tšekkiläinen suurtila, joka harjoittaa pienimuotoista 
metalliteollisuutta ja konekauppaa. Päätuotteita ovat nostureilla va-
rustetut perävaunut sekä liete- ja viljavaunut. Kuvan Hošticka SB5 
-vaunun lavan pituus on 6,5 metriä. Slovakialainen Essel 90ZP -kuor-
main nostaa 1200 kg seitsemästä metrin päästä. Taustalla 13 tonnia 
kantava VN 13 -viljavaunu.
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Mal l ikohta ise t  t iedot  ja  läh in  kaupp iaas i :
WWW.BRANDT.FI  ta i  puh. 020 7757 200

Honda-valikoimassa yhteensä 12 mallia
yksityiskäytöstä ammattikäyttöön.

Tartu tarjouksiimme ja nauti elämästäsi kaikin mukavuuksin.

Vaikka kesä loppuu, Honda-generaattorin ansiosta voit  

jatkaa mukavaa elämää vaikka vuoden ympäri.  Mökil lä, 

asuntovaunulla, missä ja mil loin haluat. Honda tuo säh-

kön lämmitykseen, valaistukseen, TV:n katseluun, t ieto-

koneeseen, matkapuhelimen akkuihin, lämpimään veteen, 

työkoneisiin.

KESÄT TALVET KAIKKI
MUKAVUUDET!

HONDA PELAA VARMASTI.

mpim

nn is in

PELAA VARMASTIHONDA HONDA

Rozmital-tehdas aloitti toimintansa vuonna 1913. Ensimmäisiä 
tuotteita olivat sähkömoottorit, lietsot ja erilaiset teräskalusteet. Vuo-
desta 1946 lähtien yritys on keskittynyt maatalouskoneisiin. Nykyään 
tehtaalla valmistetaan pöyhimiä ja karhottimia. Kuvassa on karhot-
timista suurin, jonka työleveys 8,5 m ja paino 1895 kg. Uusia jälleen-
myyjiä etsitään innokkaasti.

Jyrkkärinteisillä viiniviljelmillä ja alppimaisemien heinänniitossa 
tarvitaan traktoreita, joiden painopiste on matalalla. Italialaisvalmis-
teisen BCS Volcan 950MT -traktorin korkeus on konepellin päältä mi-
tattuna 122 cm. Traktori painaa 2175 kg ja tehoa löytyy 61 kW. Vuo-
ristotraktorissa on nelisylinterinen turboahdettu VM Daimler-Benz 
-moottori, jonka iskutilavuus on 2970 cm³. Synkronoidussa suunnan-
vaihtajavaihteistossa on 16 vaihdetta eteen ja taakse.

Saksalainen Brielmaier-niittokone on tarkoitettu kalteville pelloil-
le ja niityille. Kaikki toiminnot ovat hydrostaattisia. 27 hevosvoiman 
Kohler Command V-moottori pyörittää kolmea hydraulipumppua, 
joista yksi käyttää niittolaitetta ja loput vetopyörien nestemoottoreita. 
Niittoteriä on saatavilla kuutta eri leveyttä. Leveät piikkipyörät ilmas-
tavat nurmea ja takaavat hyvän pidon.
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Strom-yhtymän tuotteita ovat lautasmuokkaimet, kesantomurs-
kaimet ja perävaunut. Erillisellä vetorungolla varustettu 12-metri-
nen Discland LM 12000 -lautasmuokkain on muokkaimista suurin. 
Jättimuokkain sai messujen yhteydessä jaettavan Techagro Grand 
Prix -palkinnon. Suomessa Stromia edustaa TAK-Sai Oy.

SMS-pintaäes on tarkoitettu olki- ja ruumenkasojen hajottamiseen 
sekä piensiementen multaamiseen. SMS:n 110 vuotta vanhalla tehtaalla 
tehdään lautasmuokkaimia, kultivaattoreita, s-piikkiäkeitä, jyriä ja kylvö-
koneita. Tuotantolaitokset ovat Rokycanyssa, Plzenin maakunnassa.

Tšekkiläinen Opall-Agri-yhtymä valmistaa 3–8-siipisiä Jupiter- ja Ev-
ropa-auroja, 3–8-metrisiä Saturn- ja Neptun-äkeitä sekä 2,2–5,5 met-
riä leveitä Merkur-kultivaattoreita. Muokkauslaitteiden lisäksi tehdas 
valmistaa tarvikeosia erimerkkisiin auroihin ja jyrsimiin. Kuvassa mal-
liston toiseksi suurin aura Evropa II 160.
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Strom-vaunukuivuri on teknisempi versio vanhanajan lavakuivuris-
ta. Vaunun yläpuolella on täyttöruuvi ja alapuolella tyhjennysruuvi. Vil-
jaa ei kierrätetä missään vaiheessa. Kuivurissa on kaksi lietsoa, joista 
toinen puhaltaa öljypolttimen kuumentamaa lämmintä ilmaa ja toinen 
kylmää ilmaa viljatilan keskellä olevaan ilmakanavaan. Poistoilma tu-
lee ulos ilmaa läpäisevistä seinämistä.

Agroing Brno valmistaa sekä kiinteitä että pyöräalustalla varustettuja 
yli- ja alipainekuivureita. Pienimpään jalustakuivuriin mahtuu 15 tonnia 
viljaa, suurin kuivuri vetää jo 99 tonnia. Agroing-kuivureissa riittää läm-
pötehoa: pienimmässä on 502 kW:n ja suurimmassa 4000 kW:n poltin.
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SMS-Master-suorakylvökoneen etuosassa on tehokas lautas-
muokkain. Kylvö tapahtuu lovetetuilla 1-kiekkoisilla vantailla. Vantai-
siin voidaan laittaa 115–205 kg painoa. Mallistossa on neljä konetta, 
joiden työleveydet ovat 3, 4, 4,5 ja 6 metriä. Kuvan 6-metrisen ko-
neen säiliötilavuus on kolme kuutiota. Kone painaa tyhjänä 7170 kg. 
Vantaita on 40 ja niiden riviväli on 15 cm.

Farmet Excelent -kylvökoneilla voidaan kylvää suoraan sänkeen, 
kunhan olosuhteet ovat hyvät. Kylvö tapahtuu nauhakylvönä 25 cm 
leveiden siipivantaiden avulla. Kuvan 8-metrisessä mallissa on 32 
vannasta. Farmet Excelent 8 Premiumin työpaino on suurimmillaan 
12 tonnia. Eteen tarvitaan 285-hevosvoimainen traktori. Siemensäili-
ön tilavuus on 4 m³. Lisävarusteena voi hankkia lannoitesäiliön, jolloin 
säiliöön mahtuu 2,2 m³ siemeniä ja 1,8 m³ lannoitetta.

Ranskalaisella Monosem NG Plus3 -tarkkuuskylvökoneella voi-
daan kylvää mm. maissia, auringonkukkaa, papuja, juurikasta, ryp-
siä ja rapsia. Pneumaattisen koneen riviväli säädetään hydraulises-
ti välillä 45–80 cm. Siemensäiliö on joko 16- tai 52-litrainen. Lan-
noitusyksikön on valmistanut kanadalainen Aulari. Säiliöön mahtuu 
mallista riippuen 5–7,5 tonnia lannoitetta.

1960-luvulla oli Suomessa myynnissä keskipakolevittimiä, jotka 
kiinnitettiin perävaunun taakse ja levityslautaselle otettiin veto kärryn 
pyörästä. Apumies lisäsi kuuppaan lannoitetta kulutuksen mukaan. 
Perrein-lannoitevaunun ja Bögballe-keskipakolevittimen yhdistelmäs-
sä on sama idea, repsikka on vain korvattu tekniikalla. Perrein Jumbo 
-vaunuun mahtuu yhdeksän mottia eli kymmenisen tonnia lannoitetta.

Prodag Zlin s.r.o valmistaa ja myy sekä nostolaitemallisia että hi-
nattavia kasvinsuojeluruiskuja ja pieniä keskipakoislevittimiä. Runkoa 
lukuun ottamatta kaikki levittimien osat ovat joko rosteria tai muovia. 
Yrityksellä on edustus Zetor-, Belarus ja Goldoni-traktoreihin sekä 
laaja valikoima muiden valmistajien työkoneita.

Brnossa toimiva AKP Spol s.r.o valmistaa tarvikeosia kasvinsuojelu-
ruiskuihin. Lisäksi yrityksellä on italialaisen Mazzottin edustus. Ibis 
2000LPS -mallissa on 78,5 kW:n Perkins-moottori, neliveto, 1650- 
tai 2259-litrainen säiliö ja 250 litran pumppu. Puomiston pituutta saa 
säädettyä 16 ja 24 metrin välillä. Puomistoon saa myös ilma-avustuk-
sen. Maavara on 90–110 cm.
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Vertailu

TRAKTORIMÖNKIJÄT
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Tšekin yleisin puunkuljetus-
väline on vinssillä ja muil-
la tarpeellisilla laitteilla va-
rustettu maataloustrakto-
ri. Kuormaa kantavat met-
sätraktorit ovat toistaiseksi 
harvinaisia. Puita ajetaan 
vielä osittain hevosillakin.

Zetorin metsävarusteet: 
vahvistetut vanteet ja loka-
suojat, metalliverkolla suo-
jatut lasit ja tukeva poh-
japanssari. Lähes kaikkiin 
muihinkin traktorimerkkei-
hin on saatavana valmiita 
metsävarustesarjoja.

Tšekkiläiset juontovinssit ovat huomattavasti teknisempiä kuin ta-
kavuosina Suomessa käytetyt mallit. Hydrauliveto on tavallinen va-
ruste ja useimmissa vinsseissä on sähköinen ohjaus. Vetotehot ovat 
vaihtelevat välillä 4–10 tonnia. Kuvassa saksalainen Ritter SD29-D, 
jonka vetoteho on 8000 kg. Kelalla on sata metriä 13-millistä vaijeria. 
600 kiloa painavan vinssin käyttöön suositellaan traktoria, jossa on 
vähintään 70 hevosvoimaa.

Juontotraktoreita ei ole Suomessa käytetty vuosikymmeniin, mutta 
Keski-Euroopassa juontotraktoreita käytetään edelleen paljon. Sak-
salainen HSM (Hohenloher Spezial-Maschinenbau) valmistaa yhdek-
sää juontotraktorimallia kolmessa eri kokoluokassa. HSM 805 on va-
rustettu 136 hevosvoiman Iveco-moottorilla, Clarkin voimansiirrolla ja 
Adlerin rumpuvinssillä. Traktori painaa 8600 kg ja vetotehoa on kym-
menen tonnia. Lisävarusteena traktoriin saa Loglift F81 -kuormaajan, 
jolla nostetaan puiden tyvet piikkipankkojen päälle.

Itävaltalainen Reform Mounty 80S mahtuu nelipyöräohjauksen an-
siosta ahtaastakin välistä. Koneessa on myös ns. koiraohjaus, josta 
on apua viettävillä rinteillä. Metsätöiden lisäksi Mountya suositellaan 
lumitöihin, kiinteistöhuoltoon ja vaikeissa olosuhteissa tehtäviin maa-
taloustöihin. Koneessa moottori on 80 hevosvoiman Daimler-Chrys-
ler. Synkronoidussa vaihteistossa on 12 pykälää ja suunnanvaihtaja. 
Vakiovarustukseen kuuluu voimanottoakselit ja nostolaitteet.

Kapsen-metsäajoneuvo on puunkorjuukoneena hevosesta seu-
raava. 640-kiloisessa telakoneessa on nesteveto. Koneessa on 13 
hevosvoiman B&S Vanguard -bensamoottori sekä tuhannen kp:n 
vinssi. Huippunopeus on 6 km/h. Kapsenin myyntihinta Tšekissä on 
12 700 euroa.
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Vapo Pellettilämpö auttaa teollisuutta, suurkiinteistöjä ja kuntia pudottamaan prosessi-, alue- ja kaukolämmön kustannukset py-
syvästi alemmaksi. Se perustuu puhtaaseen kotimaiseen bioenergiaan, moderniin tekniikkaan ja vakaisiin sopimuksiin. Me hoi-
damme investoinnin ja halutessasi myös käyttöpalvelun. Lämpöä riittää eikä yllätyksiä tule.

Lisä- ja referenssitietoja sekä tarjouskyselyt:
Etelä-Suomi: Tapio Pötry ............... puh. 040 593 8940
Länsi-Suomi: Jussi-Matti Leppälä ... puh. 0400 365 641
Itä-Suomi: Jarmo Tirkkonen ........... puh. 0400 152 189
Pohjois-Suomi: Pentti Kukkohovi ... puh. 0400 689 678
(Sähköposti: etunimi.sukunimi@vapo.fi )
www.vapo.fi

Pellettilämpö
Kyllä säästöille, ei päästöille. Vapon asiakkaansa puolesta 
investoima ja operoima 1 MW:n pellettilämpökeskus
Eerikkilän urheiluopistolla.

Energiakulut pysyvästi alas ilman investointeja.

Vapo Pellettilämpö
on niin hyvä investointi,

että teemme sen
puolestasi ihan

itse.


