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HONDA ANTAA VOIMAA.

Mal l ikohta ise t  t iedot  ja  läh in  kaupp iaas i :
WWW.BRANDT.FI  ta i  puh. 020 7757 200

• Alhainen värinätaso 

• Alhainen melutaso 

• Huippuluokan jäähdytysjärjestelmä

• Kevyt ja tiivis

• Helppo asentaa, käyttää ja huoltaa

• Kestävä ja luotettava kaikissa 

 käyttöolosuhteissa 

• Varma käynnistyvyys 

• Pienet käyttökustannukset

• Alhaiset päästöt

GX 120 OHV
Vaaka-akselinen 4,0 hv.

GX 390 OHV
Vaaka-akselinen 13,0 hv.

GX 620/ V-2 OHV
Vaaka-akselinen 20,0 hv.

GXV 160 OHV
Pysty-akselinen 5,5 hv.

GX 390 OHV

Poimintoja Lepaalta

Ajoleikkuritarjonta 
kasvussa
Tämänvuotinen Lepaan näyttely oli vaihteeksi ”normaalin” kokoinen uuden kasvihuoneen valmis‑
tuttua. Väkeäkin kolmen päivän aikana oli mukavasti: 8300 puutarha‑, viherrakennus‑ ja kiinteistö‑
alan ammattilaista yksityisistä yrityksistä, yhteisöistä ja kunnista. Sade ja myrsky eivät kävijöitä kar‑
kottaneet.
Näyttelyn kuvallinen anti jaetaan kahtia: tässä numerossa pääosan saavat ruohonleikkurit, järeämpi‑
en koneiden kavalkadi on vuorossa Koneviestin seuraavassa numerossa.

   Pertti Jalonen

Cub Cadet FMZ 42 ja 50 ovat paikal-
laan kääntyviä, mutta ratilla ohjattavia 
etuleikkurimalleja. Leikkuuleveydet ovat 
107 ja 127 senttiä. Kapeamman mallin si-
vulle heittävässä leikkuupöydässä on 
kaksi ja yksi kannatinpyörä, isommas-
sa kolme terää ja kaksi kannatinpyörää. 
Pikakiinnitteisessä leikkuupöydässä on 
säädettävä jousivakain. Pesusuuttimet 
helpottavat sen puhdistamista. Leikkuu-
korkeuden säätövipua hallitaan oikeal-
la kädellä, leikkuukorkeus säätyy 25:stä 
114 milliin. FMZ 40:ssä on yksisylinterinen 
17 hv:n Kohler, FMZ 50:ssä kaksisylinteri-
nen 22 hv:n Kawasaki. Sauvaohjauksisten 
mallistoon on tullut RZT 54, jonka leikkuu-
leveys on 137 senttiä. Moottorina on kak-
sisylinterinen, teholtaan 25 hv:n Kawasa-
ki. FMZ-mallien noin-hinnat ovat 4500 ja 
5500 euroa, RMZ 54:n maksaa 5090 eu-
roa. S.G. Nieminen Oy jälleenmyyjineen. 
(lisätiedot:  www.cubcadet.fi). (PJ)

BigMowssa on viisi kelluvaksi 
asennettua teräyksikköä, joista 
jokaisella on oma sähkömootto-
rinsa. Terät ovat vapaasti pyöri-
vät. (PJ)

BigMow, ParcMow ja Ambrogio ovat uusia ruohonleikkuurobotte-
ja, joiden maahantuoja on AAS (Assisting Automation Services Fin-
land Oy). BigMow ja ParcMow ovat Belroboticsin valmistamia, Am-
brogiot tulevat Italiasta. Nimensä mukaisesti BigMow ja ParcMow 
ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja, isojen nurmialojen automaatti-
leikkureita. Edellisellä hoitaa jopa 2 ha:n (105 cm) jälkimmäisellä 1 
ha:n (65 cm leikkuuleveys) alan. BigMowssa on kolme 24 V:n NiCd-
akkua, ParcMowssa niitä on kaksi. Se kulkee maahan asennetun raja-
kaapelin sisäpuolella. Leikkuunopeus on 1 m/s, joten leikkureissa on 
esteen havaitsemiseksi leikkurin nopeutta hidastava tutka. ParcMow 
leikkuukorkeus on 22–65 milliä BigMown 22–95 mm. BigMow maksaa 
10 550, ParcMow 7259 euroa (www.robokeskus.fi). (PJ)

Iseki SFH240 on uusi nelive-
toinen dieselkäyttöinen ruohon-
leikkuri. Moottoriteho on 18,3 
kilowattia ja suurin ajonopeus 
on 18 kilometriä tunnissa. Leik-
kuuleveys on 122 tai 137 senttiä 
ja koneen saa varustettuna 550 
litran kerääjällä, jonka tyhjen-
nyskorkeus on 201 senttiä. Maa-
hantuoja ja myyjä on J-Trading 
Oy. (IS)

Sähköinen ActionEco-kela-
leikkuri kehittyy eteenpäin. Esillä 
oli nollasarjan kone, 10 kappa-
leen tuotantosarja on työn alla. 
Kosketusnäyttöä ei enää ole, toi-
minnot on keskitetty ajovipuun. 
Näyttöä tarvitaan ohjelmointiin. 
(PJ)

Yrittäjien Maatalous 
oli tuonnut näytteille uu-
det Deutz-Fahr Agroplus-
mallit, 67:n ja 87:n. Edel-
lisen moottorina on 3-sy-
linterinen ja 51,5 kW:n, 
jälkimmäisessä 4-sylinte-
rinen ja 64 kW:n turbodie-
sel. Molemmat ovat elekt-
ronisesti ohjattuja. Vai-
heistovaihtoehtoja ovat 
mekaaninen, 30/15-nope-
uksinen SynchroSplit ja 
kolmiportaisella pikavaih-
teella ja ryömintävaihteel-
la varustettu 45/45-no-
peuksinen Powershift. 
Suunnanvaihtaja on hyd-
raulinen. Suurin ajonope-
us on 40 km/h. Takanos-
tolaitteen suurin nosto-
voima apusylinterillä on 
36 kN, tehdasasenteisena 
lisävarusteena tarjotta-
van etunostolaitteet 17,5 
kN. Vakiona on kaksi ul-
kopuolisen hydrauliikan venttii-
liä. Takavoimanottonopeuksia 
on 540/540E, 540/540E/1000 ja 
ajovoimanotto lisävarusteena. 
Etuvoimanotto on niin ikään lisä-
varuste. Agroplus 67:n vakioren-
gastus on  320/70 R20 ja 420/70 
R28 sekä 320/70 R20 ja 480/70 
R30. Agroplus 67:n verollinen 
hinta on 37 700 euroa, 87:n ta-
san 42 000 euroa. (PJ)
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Marja-Suomen Taimituotan-
to Oy Suonenjoelta on ryhtynyt 
tuomaan amerikkalaisvalmis-
teista paljasjuuristen mansikan-
taimien istutuskonetta erillisellä 
kastelusäiliöllä. Koneessa on 12 
taimenpidikettä, joilla saavute-
taan haluttu istutusetäisyys. Is-
tutusvannas on korkea, oikea is-
tutussyvyys varmistetaan kellu-
valla tukipyörällä. Istutusnopeus 
yhdellä työntekijällä noin 0,5 km/
t, kahdella 1 km/h. Koneen vero-
ton hinta varustetason mukaan 
3400–3600 euroa. Taustalla he-
delmätarhakäyttöön tarkoitettu, 
ilma-avusteinen, polttomootto-
rikäyttöinen Carraro-ruisku. Säi-
liökoko 200 tai 400 litraa. (PJ)

Aebi CC 66 on 
perässäkäveltä-
vä monitoimilaite, 
johon saa varus-
teeksi sorminiitto-
koneen lisäksi esi-

merkiksi lumilinko, 
murskain ja harjalai-

te. Hydrostaattivetoi-
sen koneen moottoriteho 

on 18 hevosvoimaa, suurin ajonope-
us yhdeksän kilometriä tunnissa ja 
paino 220 kiloa. Ohjaus on sähkö-
hydraulinen ja ohjauselementin voi 
kääntää myös sivulle. Maahantuoja ja 
myyjä on Esle-Yhtiöt Oy. (IS)

Uuden Gianni Ferrari SR 300D -ruohonleikkurin työleveys on 150 
senttiä ja leikkuupää on biosilppuava. Moottorina on 30 hevosvoimai-
nen B&S Daihatsu -dieselmoottori. Nelivetoisen koneen hinnaksi il-
moitetaan 18 900 euroa, alv 0. (IS)

Hautala Service Oy:n osastolla oli runsaasti uutuuksia. Dieselkäyt-
töiseen Grasshopper 722 D 2 -etuleikkuriin saa lujitemuovisen oh-
jaamon 5100 euron lisähintaan (alv 0 %), mikä ei ole kovin tavallinen 
näky sauvaleikkurissa. Leikkuupöydän PowerFold-varustuksella sen 
säädöt ovat sähköhydraulisia, samalla mekanismilla pöytä on nos-
tettavissa huoltoasentoon. Perusvarusteltuna leikkuri 132-senttisellä 
pöydällä maksaa 14700 euroa, PowerFoldista veloitetaan 790 euron 
lisähinta. Hinnat ovat verottomia. Taaksepurkavassa Grasshopper 
321 D-keskileikkurissa on kaksi terää ja takana kolmas, joka levittää 
ruohosilpun. Leikkuuleveys on 130 senttiä. Moottorina on kolmisylin-
terinen 21 hv Kubota-diesel. Koneen veroton hinta on 9500, leikkuu-
pöydän sähköisen hallinnan lisähinta on 960 euroa. Simplicity 3000 
ZT-keskileikkurissa on 24 hv:n B&S-bensiinimoottori. Pöydän leik-
kuuleveys on 125 senttiä, terille on kiilahihnavälitys. Merkin tapaan 
pyörissä on erillisjousitus. Lisävarusteita ovat puhallintoiminen ke-
ruujärjestelmä ja allemurskaussarja. Vakiokoneen veroton hinta on 
5800 euroa. (PJ)

Vantaan Siemen ja Kone Oy on 
aloittanut japanilaisten diesel-
käyttöisten Shibaura-ajoleikku-
reiden ja kiinteistötraktoreiden 
maahantuonnin. Valikoima rajoit-
tuu kolmeen etuleikkuri- ja yhteen 
keskileikkurimalliin. CM 214:ssä, 
CM 314:ssä ja CM 364:ssä on on-
demand -neliveto eli takapyö-
rien nestemoottorit saavat öl-
jyä etupyörien alkaessa luistaa. 
21,5 hv:n moottorilla varustet-
tuun CM 214:ään on tarjolla 122-
senttinen sivulle heittävä leikku-
ri. Peruskoneen veroton hinta on 
11 600, leikkuulaitteen 2280 eu-
roa. 31-hevosvoimaisen CM 314:n 
leikkurivaihtoehtoja ovat mm. 155-
senttinen sivulle heittävä Shibau-
ra ja 180-senttinen, taaksepur-
kava Wiedenmann. Peruskoneen 
hinta on 15 220, leikkuulaitteiden 
2720 ja 4750 euroa. Lisävarustei-
na korkealta kippaaja kerääjä, niit-
tomurskain, harja- ja hiekoitinlait-
teisto, puskulevy sekä lämmitettä-
vä ohjaamo. Traktorina on SX 24, 
jonka kolmisylinterisen moottorin 
tehoksi ilmoitetaan 24 hv. Leikku-
riin saa keruulaitteiston ja eteen 
harjalaitteen, joka saa voimansa 
edessä olevalta hydrauliselta voi-
manottoakselilta. Tarjolla on myös 
lämmin ohjaamo. (PJ)
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