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   antti suokannas ja 
Matts Nysand, Mtt

Grassland ja Muck 2008 on Ison 
Britannian suurin nurmeen ja lan-
taan liittyvien koneiden tapahtu-
ma. Kaksipäiväinen tilaisuus tun-
nettiin aiemmin nimellä Kemi-
ra Grassland. Nyt sponsoreita on 
enemmän ja nimikin on sen myö-
tä muuttunut.

Näyttelypaikkana on Stone-
leigh, lähin iso kaupunki on Bir-
mingham. Kävijöitä toukokuun 
21. ja 22. pidetyssä näyttelyssä oli 
22 000. Lämmin ja poutainen sää 
suosi niin näyttelyjärjestäjiä kuin 
vieraita. Seuraava näyttely järjes-
tetään kolmen vuoden kuluttua. 

Konevalmistajille ja maahan-
tuojille oli varattu työnäytöksiin 
70 hehtaaria. Korjattu rehu varas-
toitiin työnäytösalueen pohjois- 
ja eteläpuolella oleviin laakasiiloi-
hin. Nurmikasvien lajikekokeiden 
koeruutuja oli 0,6 hehtaarin alalla 
keskellä tapahtuma-aluetta. Keski-
alueella oli myös näytteilleasetta-
jien kiinteiden osastojen alue, jos-
sa esiteltiin sekä koneita että muita 
teemaan liittyviä tuotteita. Näyt-
teilleasettajia oli reilu 200.

Lannan ja lietteen käsittelyko-
neiden esittelyyn ja työnäytöksiin 
oli varattu oma alue. Lähes kolme-
kymmentä konetta pääsi käsitte-
lemään 650 tonnin lanta- ja liete-
määrää. Lantapuolen kuvia esite-
tään Koneviestin lantanumerossa 
syksyllä.

Näyttely Keski-Englannissa

Grassland and Muck 
2008

Laakasiilo oli vuorattu kovalla Sharman-"kestomuovilla". Vuoraus 
jota ei tarvitse joka vuosi vaihtaa tuntuu hyvältä ja työtä säästävältä 
ajatukselta. Arveluttavalta vaikutti kuitenkin se, että se oli kiinnitetty 
hyvin suurella määrällä huopanauloilla, jotka siis muodostavat tuhan-
sia potentiaalisia ilmanvuotopaikkoja.

Kverneland-Taarup on uudistanut noukinvaununsa täysin. 
Mm.vedettävä noukin on muuttunut työnnettäväksi, ja koko vaunu 
vaikuttaa järeämmältä. 10055R-mallin hinta Englannissa on noin 77 
000 €. Kaksi muuta mallia tulee vuonna 2009. www.kvernelandgroup.

Hollantilainen Schuitemaker on nykyään ainoa noukinvaunu, jossa 
on ns. vedettävä noukin. Etuna on valmistajan mukaan mm. se, että 
vaunu on lähempänä traktoria ja siksi traktori-vaunuyhdistelmä on ly-
hyempi. Toisena erikoisuutena terät irrotetaan edestä yläkautta eikä 
vaunun alta. Vaunua ei tuoda Suomeen. 
www.schuitemaker-machines.nl

Pöttinger-noukinvaunuihin saa nyt noin 17 000 euron lisähintaan 8-pyöräisen telin, joka vähentää pintapainetta ja mahdollisten urien 
muodostumista peltoon sekä vetovoiman tarvetta. Jotkut noukinvaunuvalmistajat ovat alkaneet suunnitella vaunut yhdistelmäkäyttöön, niin 
että ne voidaan myös kuormata yläkautta silppurin avulla. Pöttinger helpottaa Combiline-malleissa tätä käyttöä alas laskettavan etuseinän 
keltaisen yläosan avulla, jolloin kuljettaja näkee paremmin kuormatilaan. Tämän Jumbo 6000 Combilinen hinta tavallisella 4-pyörätelillä on 
noin 95 000 €. www.poettinger.at

Etukuormaimeen kytkettävä puupylväiden maahan junttaamisko-
ne, koskahan nämä yleistyvät meillä? Brittiyritys Protech Machinery 
tarjoaa useita malleja sekä etu- että takakiinnitykseen, hinnat alkaen 
3200 €. www.protechmachinery.co.uk

Ajosilppurin tai ison noukinvaunun kuorman tasaaminen käy pyö-
räkuormaajalla ja leveällä piikkitalikolla parissa minuutissa, joten tii-
vistämiseenkin jää hyvin aikaa. Strimechin piikkitalikko, jonka sivu-
lohkot voidaan kääntää ylöspäin esim. tiellä ajoa varten. 
www.strimech.co.uk
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Pomi on kovapaalien muovittamiseen ja lähinnä pientallien käyt-
töön ajateltujen pienten säilöheinäpaalien muovitukseen tarkoitettu 
kone. Vastaavia koneita oli useamman valmistajan toimesta esillä. 
www.pomi.dk
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Isossa-Britanniassa viime kesä oli ennätyssateinen, ja siksi kerro-
taan tämäntyyppisten kelapöyhinten saaneen renessanssin. Toimin-
taperiaate on sama kuin meillä tutuissa Elho- ja Ylö -koneissa, mutta 
tämä K two airo käyttää läpimitaltaan pienempää kelaa ja polyuretaa-
nisia, V-mallisia sormia. www.ktwosales.co.uk

JF-Stollin brittimaahantuoja oli valjastanut tämän laivueen veto-
koneeksi giganttisen Case Quadtrack -telatraktorin. Perässä JF-Stoll 
FCT 1355 hinattava tarkkuussilppuri, joka korvaa FCT 1350-mallin ja 
maksaa noin 61 000 €.  Vieressä VM 30 -apevaunu. www.jf-stoll.com

Italialainen Tonutti tarjoaa reinkarnaation meilläkin 1960-luvulla 
yleisistä Vicon/Lely-sormipyöräharavista. Valmistajan mukaan noin 
30 konetta on mennyt Suomeen tänä vuonna. Tämän karhotintyypin 
etuja on valmistajan mukaan suuri ajonopeus ja edullisuus. Ajonope-
us voi valmistajan mukaan olla kaksinkertainen verrattuna roottorikar-
hottimiin, jopa yli 20 km/h, ja hinta on neljäsosa–puolet roottorikarhot-
timesta, esimerkiksi 7 metrin mallista 8000–9000 €. Kuvassa on suu-
rin malli, Millennium , työleveys säädettävissä 9,5–12 m välillä, hinta 
noin 24 000 €. Karhon leveys säädetään kahden takimmaisen pyörän 
avulla 0,90–1,80 m. Jokainen pyörä on erillisjousitettu, mutta jousituk-
sen säätö tehdään keskitetysti yhdellä kammella per sivu. Työnäytök-
sessä oli kuitenkin ongelmia kunnon työjäljen aikaansaamisessa. En-
siajolla kone jätti todella paljon rehua jälkeensä. Parin säädön jälkeen 
työjälki parani, mutta varatulla alueella ei oikein ehditty saada konetta 
toimimaan vakuuttavasti ennen kuin rehu loppui (kuvan hyvä työjäl-
ki saatiin ajamalla sama kaista uudelleen). Mielenkiintoinen kysymys 
on myös, raapivatko sormet bakteeripitoista multaa mukaan rehuun. 
www.tonuttigroup.it, maahantuoja Motofun Oy: www.semec.net.

Kuhnin 17 m leveä GF 17002 -pöyhin työssä ja kahdessa 
muussa kuvassa taittumassa kuljetusasentoon kuin muste-

kalan lonkerot. Hinta noin 42 000 €, 13 metrin malli 34 000 €. 
www.kuhnsa.com

Nurmirehun  varastointimenetelmänä esiteltiin AG Bagger G 7000  
-rehunpakkauskone, jolla silppurilla tai noukinvaunulla korjattu re-
hu varastoidaan halkaisijaltaan 2,4–3 m muovikalvoon. Kun koneen 
edessä on 180 hp traktori, valmistaja ilmoittaa kapasiteetiksi 75–125 
tonnia tunnissa. www.ag-bag.de

Kverneland-Taarupin esittelijän mukaan Isossa-Britanniassa on 
tietty suuntaus takaisin pelkkiin niittokoneisiin ilman murskainta polt-
toainekustannusten nousun myötä. Taarup-lautasniittokoneita saa 
2,0– 4,0 metrin leveydellä. www.kvernelandgroup.com

JF-Stollin puolihinattava niittomurskain GXT 12005 SM, työleveys yhdessä etukoneen kanssa 11,5 m. Sarjan levein kone on 15005 SM, 
14,5 m. Käännöksissä ohjaavat pyörät ja lisävarusteena hydraulinen pyöräohjaus, jolla voidaan korjata koneen sivusuuntaista "valumista" 
rinnepelloilla. www.jf-stoll.com
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Myös suomalainen "makkarakone" oli esillä, Kortteen Konepajan 
Murska Biopacker. Kone oli ennen ylhäältä täytettävä mutta on nyt 
saanut syöttöpöydän johon kuormat voidaan tyhjentää suoraan. Bio-
packer sulloo rehun kahden ruuvin ja AG-Bagger sormikelan avulla. 
Säilörehun tuubisäilöntä on Keski-Euroopassa ja USA:ssa melko ta-
vallinen menetelmä. Biopackeria voidaan myös käyttää lannan ja bio-
jätteiden kompostointiin, jolloin lasketaan mukaan makkaraan kaksi 
muovisalaojaputkea ilmastusta varten. www.murska.fi
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