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Junkkarin vaunui-
hin saa jatkossa myös 
veivikäyttöisen pres-
sukatteen. Lavan etu-
osassa olevaa veiviä 
kääntämällä pressu rul-
lautuu poikittain lavan 
yli vaijerien välityksellä. 
Hydraulisesti toimivan 
takalaidan voi avata 
kuorma peitettynä. Me-
kanismi toimi jouhevas-
ti ja oli yllättävänkin ke-
vyt käyttää. (JVa)

K-maatalous: Konekauppa on kasvussa

   Heikki Härkönen

K-maatalouden kuluneen vuoden 
konekauppa kasvoi viidenneksellä 
edellisestä. Tämä on heijastunut 
koneiden toimitusaikoihin, val-
mistajilla on ollut vaikeuksia pysyä 
mukana menossa. Kysyntä on jat-
kunut vilkkaana syksyyn saakka.

Erityisen hyvin kauppa on käy-
nyt muokkauskoneitten, ruisku-
jen, kuivureiden ja varastosiilojen 
sekä suora- ja minimimuokkaus-
kylvökoneitten osalta.

Lannan arvo ravinteena on kas-
vussa, mikä yhdessä uusien ympä-
ristötuen lisäehtojen kanssa tulee 
lisäämään kiinnostusta sekä liete- 
että kuivalantalevittimiin.

Nurmiviljelyssä haetaan uusia 
menetelmiä perustamiseen, mikä on 
avannut markkinoita uudentyyppi-
sille kylvökoneille ja -laitteille.

Rakennemuutos ja ympäristö-
tuen muutokset vaikuttavat inves-
tointeihin. Tukipäätösten ajoittu-
minen helmi–maaliskuulle siirtää 
hankintoja ensi kaudelle.

K-maatalouden vuoden tava-
rantoimittaja on Loimaalainen, 
Multiva-koneita valmistava Do-
metal Oy. Perusteina valinnalle 

ovat laadukkaat ja kilpailukykyiset 
tuotteet, käyttäjälähtöinen, omin-
takeisia ja toimivia ratkaisuja teke-
vä tuotekehitys sekä täsmälliset ja 
varmat toimitukset.

Multiva-koneitten kuluvan 
vuoden myynnin nousu oli 33 
prosenttia. Myös Dometal on tyy-
tyväinen yhteistyöhön K-maata-
louden kanssa, kolmen vuoden 
aikana yrityksen liikevaihto on 
2,5-kertaistunut ja kannattavuus 
on kohdallaan. 

Uusia koneita
Elho Onliner UltraCut -paalain-
käärin on ollut Keski-Euroopas-
sa ja Norjassa myynnissä jo neljä 
vuotta. Yhdistelmää on testattu 
kolme vuotta meikäläisissä kor-
juuoloissa ja nyt sen myyntiä aloi-
tellaan myös meillä.

Saksalaiset Tebbe-kuivalannan 
tarkkuuslevittimet ovat nyt K-maa-
talouden myynnissä. Meille tuotava 
mallisto kostuu kokonaispainoltaan 
12–20-tonnisista malleista.

Lietelantapuolen uutuus on 
hollantilainen Slootsmid-lietelan-
nanmulatain. Työleveydet asettu-
vat välille 3–10 metriä ja laitteisto 
on sovitettavissa kaikkiin vaunu-
merkkeihin. 

Tuhdin WS 160 D2 -maansiirtovaunun kantavuus on 16 tonnia. Lavarakenne 
on uusi: laidat ovat neli- ja pohja kuusimillistä kulutusterästä. Tilavuus on vakio-
laitojen kanssa 9,6 kuutiota, korokelaitakasetti on lisävaruste. Telin etummaisis-
sa pyörissä on jarrut. Rengaskoko on 600/50R22.5. K-maatalous. (HH)

Massey Ferguson 8690 oli Tampereelle ensimmäistä kertaa näytillä Suomessa. 8,4-lit-
raisella Sisu Power SCR-moottorilla (urearuiskutus) varustetun traktorin suurin teho on 370 
hevosvoimaa. Ajovoimansiirto on Fendtiltä periytyvä portaaton ATV. K-maatalous. (HH)

John Deere 7530 E -traktorin mallikirjain kertoo, 
että mukana on myös sähköä.  Moottorin vauhtipyö-
rälle asennetun generaattorin sähköteho on 5 kW. 
Sähköä käytetään muun muassa apulaitteiden pyöri-
tykseen (jäähdyttimen puhallin sekä jarrujen ja ilmas-
toinnin kompressorit). Sähkökäytöt parantavat koko-
naishyötysuhdetta ja sähkön johtaminen käyttökoh-
teisiin on yksinkertaista. Lisäksi traktorin takana on 
400 ja 200 voltin pistorasiat virran ulosottoon esimer-
kiksi sähkökäyttöisille työkoneille. Agrimarket. (HH)

Junkkarin J-16JLD -vaunu täyttää tieliikennelain vaati-
mukset. Varustukseen kuuluvat mm. nelipyöräjarrut ja lo-
kasuojat. (JVa)

Nokan 
valmista-
man HK 
43 -sarjan 
kuormai-
met kor-
vaavat enti-
sen 41-sar-
jan. Tär-
keimpinä 
uudistuksi-
na on kas-
vanut nos-
tovoima ja 
entistä toi-
mivammat 
liikeradat. 
(JVa)

Multiva TR 250 -yleisvaunu tarjoaa helppoa käsiteltävyyttä ja suurta kuljetuska-
pasiteettiä. Vaunussa on kaksi akselia, joista jälkimmäinen on kitkaohjautuva. Ra-
kenteen ansiosta vaunun kääntöpiste on etummaisen akselin kohdalla, mikä te-
kee vaunusta ketterän. Vaunun kantavuus on 20 t ja tilavuus peruslaidoin 25 m3, li-
sälaidoin 30 m3. Varustukseen kuuluu hydraulinen takalaita sekä jousitus. (JVa)
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Hankkija-Maatalous näkee 
tulevaisuuden myönteisenä

   Matti Turtiainen

Hankkija-Maatalous Oy:n toimi-
tusjohtaja Ensio Hytönen suhtau-
tuu maatalouskaupan lähitulevai-
suuteen luottavaisesti, vaikka nä-
kymät eivät olekaan aivan yhtä po-
sitiiviset kuin viime syksynä. Kor-
keaksi noussut viljan hinta potkai-
si talvella kaupankäynnin kovaan 
vauhtiin, mutta nyt näkymät ovat 
jo tiloilla pessimistisemmät.

”Silti uskomme, että maatalous 
kehittyy hyvää vauhtia. Rakenne-
kehitys nopeutuu entisestään, eikä 
näy viitteitä siitä, että tilojen mak-
sukyky tai asioiden hoito olisi vai-
keutunut”, Hytönen pohtii.

Hankkija- Maatalous Oy:n tam-
mi-syyskuun myynti on noussut 
reiluun 800 miljoonaan euroon ja 
Hytönen uskookin miljardin rajan 
rikkoutuvan loppuvuoden aikana.

”Kasvua on yli neljännes edelli-
seen vuoteen, mikä on täysin poik-
keuksellista”, Hytönen toteaa.

Kaupan volyymikin on kasva-
nut roimasti, mutta hintojen nou-
sun vaikutuksen Hytönen kertoo 
olevan noin 7–  9 prosenttia.

Hankkija-Maatalouden myyn-

nistä tuotantotarvikkeiden osuus 
on 60 prosenttia, koneiden osuus 
25 prosenttia ja loput myynnistä 
tulee rauta- ja puutarhakaupas-
ta. Jatkossa panoksia suunnataan-
kin entistä enemmän tälle puolel-
le, kun S-Rautamarketeihin fuusi-
oidaan Rainex-ketju, joka on toi-
minut rakentajien ”business to 
business”-konseptilla. Rehupuo-
lella tapahtuu myös, sillä Suomen 
Rehu siirtyy Hankkija-Maatalous 
osakeyhtiöön, Hytönen kertoo.

Jälkimarkkinointi mietityttää
Hankkija-Maatalouden konekau-
pan johtaja Matti Pullinen uskoo 
kaupan jatkuvan entiseen tyyliin. 
Ennakkokauppa ratkaisee jatkos-
sakin tavaran saatavuuden, sillä 
kysyntä maailmalla on edelleen 
kiivasta.

”Positiivista on se, että jatkajil-
la on vahvoja tulevaisuuden suun-
nitelmia, vaikka muuten talouden 
näkymät ovat heikentyneet”, Pul-
linen kertoo.

Traktorimyynti notkahti tänä 
vuonna viitisen prosenttia edelli-
sestä vuodesta. Ensi vuodelle Pul-
linen odottelee tämän vuoden 
tasoa olevia markkinoita. Hie-

Kone-Forum 2008 
man pidemmällä tähtäimellä Hankki-
ja-Maataloudessa tavoitellaan 1 prosen-
tin markkinaosuuden kasvua vuosittain 
seuraavien 4–5 vuoden aikana.

Pullinen kertoo, että konekauppaa lei-
maa nykyisin vahvasti ns. full liner-ajat-
telu eli jälleenmyyjällä on tietyn valmis-
tajan koko repertuaari valikoimissaan. 
Toisaalta kilpailevia merkkejä valmista-
jat eivät suvaitse.

Jälkimarkkinointi luo jatkossa uusia 

haasteita konekaupalle, sillä huoltoyrit-
täjille asetetaan kovia laadullisia vaati-
muksia. Ongelmana on huoltoyrittäji-
en vähyys ja toisaalta yrittäjät eivät saa 
ammattitaitoista työvoimaa. Pullinen 
esittää ratkaisuksi huoltohintojen ko-
rotusta, mikä houkuttelisi uusia yrittä-
jiä alalle.

”Esimerkiksi autopuolella hinnat 
ovat aivan eri luokkaa kuin maatalous-
puolella.” 
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Hollantilainen Slootsmid on valmistanut multaimia 
pitkään. Laakson Metalli toi ensimmäisen Slootsmid-
multaimen Suomeen kolme vuotta sitten. Myönteis-
ten kokemusten ansiosta  maahantuontipäätös oli 
helppo tehdä, sillä ympäristötukimääräysten vuoksi 
kiinnostus on kovassa kasvussa. (UO)

Junkkarin Maestro-kylvölannoittimen esimuokkarimallisto on laa-
jentunut. Uudessa muokkarissa on suorat, hammastetut leikkurikie-
kot, jotka painuvat maahan aallotettua mallia paremmin. Uusi malli on 
tarkoitettu erityisesti koville savimaille. Agrimarket.  (UO)

Kolme metriä leveälle, nostolaitekiinnitteiselle kylvölannoittimel-
le on kysyntää, sillä sen paino ei ole nykytraktoreille enää ongelma. 
Junkkari vastaa huutoon uudella Simulta 3000 NL -kylvölannoittimel-
la. Alumiinikansilla varustetun säiliön kokonaistilavuus on 1222 litraa. 
Koneen runko on rakenteeltaan samanlainen kun kevythinattavissa 
koneissa. Kone maksaa verollisena 13 000 e. (UO)

Tebbe-tarkkuuslevittimien myynti on siirtynyt Keskolle. Repijäkeloilla ja kahdella 
levityslautasella varustetut levittimet täydentävät K-Maatalouden lannan ja kalkin le-
vitykseen tarkoittujen koneiden valikoimaa. Tebben mallistoon kuluu kattava valikoi-
ma kokonaispainoltaan 10–32 tonnin vaunuja, joita on saatavana 1–3-akselisina. Vau-
nun pohjakuljetimessa on vakiona silmukkaketjut, lattalenkkiketjun saa lisähintaan. 
Kuvassa Tebbe HS 180, jonka paino on 7 t ja kuorman koko 13 t. (UO)

 Vepin uusi kiekkomultain on tarkoitettu pääasiassa nurmille. Vaunu sopii kivi-
sillekin maille, sillä lautasvantaat on kiinnitetty pareittain vankan lattajousen päähän. 
Multain kiinnitetään nostolaiteella vaunun perään. Multaimella voi tehdä melko jyrk-
kiä käännöksiä, sillä lattajouset on kiinnitetty (pystysuuntaisen) saranatapin avulla 
taittuvaan runkopalkkiin. Agrimarket. (UO)

Agrimarketin uusi vaunuedustus on saksalainen Annaburger. Esillä oli malliston 
pienin lannanlevitysvaunu, mutta valmistajalla on tarjolla lannanlevityskaluston lisäksi 
mm. vaihtolava-, puskulava- ja auger-tyyppisiä vaunuja. (JVa)

Jukon uudessa kylvölan-
noittimessa on entistä järeämpi 
rakenne. Koneeseen on saatavil-
la useita erilaisia etumuokkain- 
ja vannasvaihtoehtoja. Myös sa-
maan vakoon kylvävä versio on 
tarjolla. Takapyörästö koostuu 
16”:n renkaista. Vannasripustus 
on toteutettu vannasparikohtai-
sin lattajousin, suurin vannaspai-
no on 50 kg. Agrimarket. (JVa)
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Lemken Karat -kultivaattorin saa joko nostolaitekiinnitteisenä (3, 
4 ja 5 metriä) tai puolihinattavana (4, 5 ja 6 metriä). Työsyvyyshaaruk-
ka on 5–28 cm ja piikkiväli mallista riippuen 26 tai 28 cm. Piikkiä suo-
jaavan kierrejousilaukaisun myötövoima on 550 kg. Terämalli on sekä 
maahakuinen että sekoittava. Lisävarusteena on tarjolla terien pika-
vaihtosarja, jolla koneen saa mukautettua nopeasti muokkaustarvet-
ta vastaavaksi. K-maatalous. (HH)

Väderstadt Cultus CS 350 -kultivaattorin työleveys on tyyppinume-
ron mukaisesti 3,5 metriä. Muut työleveysvaihtoehdot ovat 3 ja 4 met-
riä. 3,5-metrisen mallin vetotehontarve on 140–190 hv, mikä selittyy 
25 cm:iin yltävällä  työsyvyydellä. Piikkijäykkyys on 450 kg. Uusi, suo-
ra terämalli heittää maata voimakkaasti eteenpäin. Oljet multautuvat 
tehokkaasti ja muokkauspinta jää tasaiseksi. Agrimarket. (HH)

Multivan lautasmuokkaimien hinausvarustus tekee nostolaiteso-
vitteisesta koneesta puolihinattavan. Uudessa mallissa kuljetuspyö-
rät tulevat muokkauskiekkojen ja takapakkerin väliin, jolloin koneen 
kääntöpiste siirtyy eteenpäin ja tekee koneesta helpommin käsiteltä-
vän. (JVa)
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Uusi pystyruuvi-apevaunu - maittavaa laatua!

• Tilavuudet 4-20 kuutiometriä
• Traktorin tehontarve 40-140 hv
• 3 eri vaakavaihtoehtoa
• Tyhjennysluukku, tai kiinteä/
  kallistettava poikkikuljetin 
• Poikkikuljetinmalleissa purku  
 molemmille puolille

Myynti Agrimarketit ja DeLaval

Uusi DeLaval pystyruuvi-apevaunu on kehitetty maailman 
johtavien seosrehumaiden asiantuntijoiden toimesta.  
Tuloksena on käytössä kestävä vaunu jonka sekoitustulos on 
erittäin kuohkea. Se parantaa rehun maittavuutta selvästi.  
 
DeLaval pystyruuvi-apevaunu on moduulirakenteinen.  
Sen ansiosta voimme tarjota Sinulle juuri tarpeisiisi sopivan  
vaunun, maailman johtavalta kotieläintuottajien laite- 
toimittajalta. Kysy lisää jälleenmyyjiltämme ja katso video  
uutuusvaunustamme kotisivuiltamme www.delaval.fi.

Uutuusvaunu joka tekee  
kuohkeaa jälkeä.

”Vaunu tekee tasalaatuisen seoksen  
todella nopeasti”

Jukka Pietikäinen, Juva. Lihakarja, 180 eläintä 

Wile on tuonut markkinoille 
viljankosteusmittariin perustu-
van hakkeen pikakosteusmitta-
rin. Laite muistuttaa läheisesti 
heinäpaalien kosteuden mittaa-
miseen tarkoitettua piikkiä. Wi-
le Bio Moisture mittaa näytteen 
vesipitoisuuden painoprosent-
teina. Hakkeen kosteus voidaan 
mitata varastossa tai kuormassa 
olevasta hakkeesta sekä astias-
sa olevasta hakenäytteestä. Mit-
tausalue on rankahakkeella 12–
40 prosenttia ja hakkuutähde-
hakkeella 30–70 prosenttia. (MT)

Möscha-lietelannan kevytle-
vitin on yksinkertainen lisälaite 
imupainevaunun perään. Levi-
tin ottaa käyttövoimansa sadet-
timien tapaan nestevirrasta ja 
heiluessaan edestakaisin levit-
tää lietteen tasaiseksi matoksi. 
Ajonopeuden on kuitenkin py-
syttävä kurissa tai muuten lanta 
leviää epätasaisesti. Tuulelle le-
vittimen sen sijaa mainostetaan 
olevan tunteeton. Levitysleveys 
jopa 18 metriä. Hinta 1280 eu-
roa (alv 22 %). (MT)

Varma Biobagger on 
viimein tullut markkinoil-
le, mutta alkuperäiseen 
tehtäväänsä, eli säilöre-
hun pakkaukseen, sitä ei 
suositella. Sitä vastoin 
lannan tuubitukseen ja 
kompostointiin laite so-
veltuu mainiosti. Kom-
postoitumisen varmista-
va ilmaputki ajetaan mas-
saan etuosassa näkyväl-
tä kelalta. Verollinen hinta 
48 495 euroa. (MT)

Tänä vuonna myydyistä Murska-myllyistä jo puolet on varustettu 
tuubipakkauslaitteella, Aimo Kortteen Konepajan osastolla kerrottiin. 
Kuvan HD1000-myllyn perushinta 19 225 euroa ja 2,0 metrin kartiol-
la varustetun Bagger-tuubipakkauslaitteen hinta 12 383 euroa (hinnat 
sis. alv 22 %). (MT)

Maaselän Koneen Varmo Maxi -rehuvaunu nielaisee 3,8 kuution 
kuormatilaansa kaksi pyöröpaalia kerralla. Vaunua voi luonnollisesti 
käyttää myös rehuleikkureilla irrotetuille kakuille. Vaunussa on nelive-
to ja moottorina on Lombardinin 4-sylinterinen, 23 kW:n diesel. (MT)

Varmo RT220 
-siilo- ja aumata-
soitin tasaa rehun 
rehusiilolla tai au-
massa. Samalla re-
humassasta pois-
tuu ilmaa, joka voi-
si suljettuun siiloon 
jäädessään aiheut-
taa pilaantumista. 
Tasoittimessa ole-
va rehutaliko no-
peuttaa tasaamis-
ta, kun rehua voi 
siirtää paikasta toi-
seen. 4740 e (sis. 
alv.).  (MT)

DeLavalin navettasei-
nän yläosaan asennetta-
vaa ilmanvaihtopaneelia 
on saatavana kolmena 
eri versiona: kirkas ak-
ryyli, polykarbonaatti tai 
polystyreenillä eristetty 
levy. Ilmanvaihtopanee-
leita voidaan ohjata joko 
manuaalisesti tai auto-
maattisesti ilman lämpö-
tilan mukaan. Paneelit 
avautuvat ylhäältä päin 
ja ne liukuvat alas suoja-
tuissa tangoissa. Lisäva-
rusteena  on saatavissa 
tukeva lintuverkko. Ar-
vonlisäverollinen hinta 
alkaen 180 euroa met-
ri. (MT)

Pielavetisen NK-Tuotteen mattoruokkijajärjestelmiä myydään nyt 
myös DeLavalin väreissä. Järjestelmistä räätälöidään asiakkaan toi-
veiden mukainen yhden tai useamman maton kokonaisuus. (MT)

Maschio Nina 300 yleiskylvökoneella käy kaikkien siemenien kyl-
vö, hyvissä oloissa onnistuu jopa nurmen suorakylvö. Kyseessä on 
siis karjatiloille sopiva kylvöväline. Säiliötilavuus on 500 litraa, työle-
veys 3 metriä ja riviväli 12 cm. K-maatalous. (HH)
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Reikälevy Oy valmistaa siilon 
ja tyhjennysruuviin tiivistettä, jo-
ka estää sadevettä valumasta 
ruuvin ulkoputkea pitkin siiloon. 
Sopii kaikkiin siiloihin, joissa on 
samankokoinen purkausyhde 
kuin Sami-siiloissa. Tiiviste voi-
daan sovitaa 100, 125 ja 150 mm 
ruuveille lyhentämällä supistu-
va ruuvin läpivienti oikean läpi-
mitan kohdalta. Tiiviste kiinni-
tetään ruuvin varteen yhdellä ja 
läpiviennin yhteeseen kahdella 
peräkkäisellä klemmarilla, jotka 
kuuluvat toimitukseen. Väliin voi 
laittaa tiivistemassaa varmuu-
deksi. Kätevä ja tarpeellinen va-
ruste maksaa kohtuulliset 100 e. 
Agrimarket. (UO)

Agrimarket on ottanut myyntiinsä elementtirakenteiset Etevä-hal-
lit. Hallit toimitetaan sateelta suojaan -toimituksena, ja ne soveltuvat 
konehalleiksi, hevostalleiksi yms. tarkoituksiin. (MT)

Skiold-seulapuhdistin puhdistaa myllylle menevää viljaa roskista ja 
muista epäpuhtauksista ja varmistaa, että rehu on hygieenistä. Seu-
lapuhdistin voidaan asentaa suoraan myllyn ja siilon väliin. Puhdis-
tusteho 1000–6000 kg tunnissa. Hinta 8,0 mm:n seulalla 8574 euroa 
(alv 22 %). (MT)

Skiold RVO -vasaramyl-
lyssä ei ole imua eikä puhal-
lusta, sillä myllylle tuleva vil-
ja ja siltä lähtevä jauho siirre-
tään eteenpäin ruuvien avul-
la. Ratkaisu vähentää pölyä. 
Moottoriteho on 7,5–22 kW 
ja ohran jauhatusteho on 4 
mm:n seulalla 950–3200 kg 
tunnissa. 11 kW:n mootto-
rilla hinta alkaen 3219 euroa 
(alv 22 %). (MT)

Turvallisuussuunnittelu Risto Parviainen on tuonut markkinoille kä-
tevän pantaleikkurin, jolla lehmien vapauttaminen käy kätevästi esi-
merkiksi tulipalotilanteessa. Risto Parviainen kertoo, että leikkuri on 
kehitetty yhteistyössä itäsuomalaisten Turvatila-asiakkaiden kanssa. 
Pantaleikkurin hinta on 99 euroa (sis. alv 22 %). (MT)

DeLavalin uu-
si navettavalo on 
monimetallivalo, 
jolle luvataan jopa 
yli  20 000 tuntia 
kestoa. Polttimon 
vaihto on helppoa 
kotelon päädys-
tä. Kotelointiluok-
ka on IP65. Valon 
spektri vastaa au-
ringonvaloa. Valai-
simen arvonlisä-
verollinen hinta on 
241 euroa. (MT)

DeLaval on tuonut Suomen markkinoille uuden rinnakkaislypsy-
aseman, jonka malli on tuttu maailmalta suurista karjoista. Lehmät 
ohjataan lypsyasemalle tiukasti vierekkäin ja lypsy tapahtuu turval-
lisesti takaapäin. Rakenne on tukeva ja lyhyistä välimatkoista johtu-
en työergonomia on hyvä. Elektroniikka on suojattu rosteriteräksis-
ten suojakoteloiden sisään. Lypsyasema valaistaan LED-valoilla sekä 
ylä- että alapuolelta. Asema toteutetaan neljän lypsypaikan levyisillä 
yksiköillä. Lanta ja virtsa kerätään lehmän takana olevaan kouruun. 
(MT)

DeLavalin viime talvena Agromek-näyttelyssä esittelemä lannan-
poistorobotti RS250 on tullut myyntiin Suomessakin. Järeätekoinen ja 
kolmipyöräinen robotti toimii kahdella 100 ampeeritunnin akulla. Ro-
botin kapasiteetti riittää 250 lehmän navetan eli noin 1200 neliömet-
rin puhdistamiseen. Puhdistusnopeus on 4 metriä minuutissa Robotti 
liikkuu lattiaan asennettavien transpondereiden ohjaamana. Lataus-
aikaa robotti tarvitsee 6 tuntia vuorokaudessa, joten tehokasta peliai-
kaa jää 18 tuntia/vrk. Robotin ohjelmoinnissa käytetään käsiohjainta. 
Kaapimen leveys säätyy hydraulisesti 130–150 cm. Arvonlisäverolli-
nen suositushinta 15 500 euroa. (MT)

Antti-Teollisuuden valmiit pohjakartiot toimitetaan asiakkaille yhteen 
pultattavina puolikkaina. Antti Lipp- ja -pyörösiilojen läpimitta on yh-
tenäistetty 5,3 metriin, ja pohjat käyvät niihin molempiin. Siiloilla pääs-
tään 11 metrin vaippakorkeuteen. Jos siiloja on useampi, niiden täyt-
töön ja tyhjennykseen voidaan käyttää samaa viljakanuunaa, jolloin 
kiinteitä kuljettimia ei tarvita. Kartion veroton hinta on 5600 euroa. (PJ)

Junkkari HP 1000 on uusi 
pumppuhapotin eli virallisem-
min lisäainepumppu. Perusmal-
lissa pumpun tuottoa voidaan 
säätää välillä 0–12 l/min. Ajosilp-
pureita ja suuria noukinvaunuja 
varten HP 1000 voidaan varus-
taa kahdella kalvopumpulla, jol-
loin päästään 20 litran minuut-
tivirtaukseen. Hapottimissa on 
ohjelmia lukuun ottamatta sama 
RDS Wizard -ohjainyksikkö kuin 
Junkkarin kylvölannoittimissa. 
Virtausmittari on vakiovaruste. 
Lisäainemäärä säädetään oh-
jausyksiköstä, minkä jälkeen au-
tomatiikka pitää nestevirtauksen 
vakiona. HP 1000 voidaan varus-
taa myös nopeusanturilla, jolloin 
nestemäärä säätyy ajonopeuden 
mukaan. Hapotinta myy Agri-
market. (UO)

Veljekset Ala-Talkkari Oy on aloittamassa ruotsalaisvalmisteisten 
Fransson-yleissilppureiden maahantuontia ja jälleenmyyntiä. Silppu-
rit on tarkoitettu esimerkiksi kiedontamuovien murskaamiseen, mut-
ta ne soveltuvat myös kuormalavojen, pahvin, papereiden, lastu- ja 
mdf-levyn sekä lujitemuovin silppuamiseen. Hitaasti käyvän murs-
kainroottorin pyörintänopeus on 80 r/min, eikä muovi kuumene silp-
puamisen yhteydessä. Konemalleja on kaksi: mikro FRP-90 ja mak-
ro FRP-140. Pienemmän mallin roottorin pituus on 900 mm, isomman 
1400 mm, ja sähkömoottorin kilpiteho 15 tai 22 kW ja 30 tai 37 kW. 
Mikro FRP-90:n verollinen hinta on 62 000 euroa, joten se sopii lähin-
nä urakointiin tai yhteiskäyttöön. (PJ)
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Elho Front 370 on varustettu nykyaikaisel-
la pitkällä kiinnitysrungolla, johon varsinainen 
niittoyksikkö kiinnitetään taaksepäin lähtevien 
nivelvarsien avulla. Pitkän kiinnitysrungon an-
siosta konetta vedetään pitkin peltoa, jolloin se 
pystyy nousemaan esteen kohdalla helpommin 
ylös. K-maatalous. (UO)

Elho Front 370 on yhdeksällä lautasella varustettu 
niittomurskain. Koneessa on 250 cm leveä murskain. 
Nivelakseli on varustettu vapaakytkimellä. Kone sopii 
sekä taakseajolaitteilla varustettuun traktoriin että käy-
tettäväksi eteen joko yksin, tavanomaisen niittomurs-
kaimen tai perhoskoneen kanssa. K-Maatalous (UO)

Cabe Junior, uusin malli Suo-
meen suunnitelluissa piennar-
murskaimissa. Työleveys on 1,80 
metriä, ja murskain soveltuu pie-
nemmillekin traktoreille. Murs-
kaimessa on sivusiirto ja ylös–
alas-kallistus. Verollinen hinta 
6097 euroa.  (MT)

Uusi Vama TH1800 
-hiekoitinvaunu. Hyd-
raulimoottorikäyttöi-
sen vaunun varistus-
määrä voidaan säätää 
portaattomasti. Vau-
nun pohjalla on se-
koitinakseli ja suoja-
ritilä. Rengaskoko on 
400/60x15,5. Hinta on 
7930 euroa. (IS)

Koneforumissa esiteltiin 
Avantin uudet 700-sarjan pien-
kuormaimet. Avant 750:n työpai-
no on 1720 kiloa, ja moottorite-
hoksi ilmoitetaan 49 hevosvoi-
maa. Suurin ajonopeus on jopa 
25 km/h. Suurin nostokorkeus 
on hiukan yli kolme metriä. Työ-
hydrauliikan tuotto on 70 litraa 
minuutissa. Hinnaksi ilmoitetaan 
varusteineen 39 797 euroa. (IS)

Hakki-Pilke 2X30S+ on 2X-sarjan edullisin vaihtoehto. Syöttö-
puolella on kumimaton tilalla hydraulivetoinen rulla. Sahalaippa on 
13-tuumainen ja halkaisusylinteri 50-millinen, jolloin saavutetaan 3,5 
tonnin halkaisuvoima. Koneen hinta on 5490 euroa veroineen. (IS)

Farmi Forest Oy esitteli uuden maatilakäyttöön soveltuvan laikka-
hakkurin. Puun suurin halkaisija on 180 mm. Hakkeen jaekoko saa-
daan välille 10–14 milliä. Tehontarve on 20–40 kilowattia. Laite painaa 
syöttölaitteineen 410 kiloa. Hinta 8152 euroa. (IS)

Bogballen tuotevalikoimasta 
löytyy suolanlevitykseen tarkoi-
tettu keskipakolevitin. Tilavuus on 
500 litraa, ja levitysmäärä voidaan 
säätää hydraulisesti. Varustuk-
seen kuuluvat myös kansipressu 
ja seula. Laitteen hinta oli messuil-
la 3640 euroa verollisena. (IS)

Agrimarket esitteli uuden urakointiluokan Junkkari-hakkurin. HJ-
350 painaa 2200 kiloa, syöttöaukon koko on 35x35 cm ja puun maksi-
mihalkaisija 35 cm. Hydraulisyöttöisen laikkahakkurin tehontarpeeksi 
ilmoitetaan vähintään 150 hevosvoimaa. (IS)

Weidemann 3070 CX 80 -kuormain on työpainoltaan 4,6 tonnia ja 
kaatokuormaksi ilmoitetaan 3000 kg. Hydrostaattivetoisen koneen 
voimanlähteenä on Deutzin 56-kilowattinen moottori. Kone voidaan 
varustaa monipuolisilla työlaitteilla. Hinta oli näyttelytarjouksena 
68 500 euroa veroineen. (IS)
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Haemme huolto-organisaatioon eri puolille maata henkilöitä 
koulutukseen

HUOLLON AMMATTILAISIKSI
KOULUTAMME 
huollon ammattilaisia Rajamäellä Työtehoseuran aikuis koulu tus-
keskuksessa erityisellä sopimushuoltajakurssilla. Koulutuksen 
kesto on 13 kk, josta n. 5 kk on työharjoittelua vanhemman 
sopimushuoltajan luona. Seuraava koulutus alkaa 7.1.2009.

TOIVOMME 
huollon ammattilaiseksi koulutettavalta kokemusta maa talou-
desta ja asennustöistä, sekä aitoa innostusta huolto toimin taan.

TARJOAMME 
erinomaista mahdollisuutta tulla mukaan valtakunnan johtavan 
konekaupan asiakaspalveluverkostoon joko itsenäiseksi sopimus-
huoltajaksi tai toisen sopimushuoltajan palvelukseen.

KOULUTUS 
on työvoimakoulutusta ja opiskelun aikaiset korvaukset sekä 
hakumenettely selviävät omasta työvoimatoimistostasi. Hakuaika 
päättyy 28.11.2008.

LISÄTIETOJA
Lasse Lindstén, Hankkija-Maatalous Oy, puh. 010 76 83053, sähkö-
posti: lasse.lindsten@agrimarket.fi tai Eila Kangasniemi,  TTS kou-
lutus, puh. 050-3879 585, sähköposti: eila.kangasniemi@tts.fi

HAKU
Täytä hakulomake osoitteessa http://www.agrimarket.fi/huolto-
yrittaja. Voit hakea myös työvoimatoimiston kautta, kurssi nume-
rolla 606751, www.mol.fi.
   

Yritystunnukset
25.2.2005

Mustavalko

Liikemerkki värillinen / musta

“hopea” = 50% musta

Liikemerkki värillinen / hopea

Sinustako 
huollon 

ammattilainen?


