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Uusi Case IH Puma CVX esi-
teltiin Koneagriassa ensi kertaa 
Euroopassa. Portaattoman voi-
mansiirron saa ensivaiheessa 
Puma-malleihin 195, 210 ja 225, 
myöhemmin saatavuus laajenee 
mallistossa alaspäin. Kaikissa 
on kuusisylinterinen, 6,75-litrai-
nen Case IH Cummins -moottori, 
suurimmat tehot asettuvat mal-
likohtaisesti välille 156–169 kW. 
Lisäteho kytkeytyy siirtoajon ja 
voimaottokäytön lisäksi käy-
tettäessä hydrauliikkaa. Ajo-
voimansiirto vie traktoria viit-
täkymppiä ajovastuksen niin 
salliessa moottorinopeudella 
1550 r/ min. Ohjaamossa tuntu-
vin uudistus on toimintojen hal-
linnan totaalinen keskitys istui-
men oikeaan käsinojaan. Agri-
tek. (HH)

Case IH Puma 125:n ja 155:n (nimellistehot 93 ja 114 
kW) saa nyt myös Multicontroller-malleja edullisempina 
Standard-malleina. Tuntuvin ero kalliimpiin sisariin löytyy 
vaihteiston ja hydrauliikan hallinnasta. Powershift-vaih-
teistoa selataan kaasuvivun päässä olevalla keinukytki-
mellä ja ulkopuolista hydrauliikkaa hallitaan mekaanisesti. 
Agritek. (HH)

Qantum 65 C on pienin meillä myytävä Case IH. 3,2-litraisen nelos-
koneen nimellisteho on 48 kW. Sähköhydraulisella suunnanvaihdolla 
ja kaksiportaisella pikavaihteella varustetun 32+16 -ajovoimansiirron 
nimellisnopeushaarukka eteenpäin on 0,7-40 km/h. Voimanotossa 
on nopeudet 540/540E. Työhydrauliikan suurin tuotto on 64 l/min, oh-
jaushydrauliikalle on oma, erillinen pumppu. Nostolaitteen nostovoi-
ma on 27 kN. Agritek. (HH)

Agritekin sinisellä 
puolelle Case IH Quantu-
mia vastaa New Holland 
T4030. Perustekniikka 
on sama, mutta varus-
telussa NH on eteväm-
pi. Huippuvarustellussa 
vaihtoehdossa on mm. 
ryömintävaihteisto ja SS-
etuakseli, jossa pyörien 
lisäksi myös itse akseli 
kääntyy, pyörien koko-
naiskääntökulma on 76 
astetta. (HH)

Y-maataloudella on menossa ensimmäinen yh-
teinen vuosi Deutz-Fahrin kanssa. Myyntiohjelma 
rakentuu Agroplus- (52 ja 64 kW), Agrofarm- (61 
ja 71 kW), Agrotron K- (67, 73 ja 82 kW joko 4- tai 
6-sylinterisellä moottorilla), Agrotron M (89,  97, 
114, 125 ja 133 kW) ja portaattomalla voimansiir-
rolla varustetuista Agrotron TTV (114 ja 126 kW) 
-malleista. Suurin Agrotron TTV 630 (154 kW) saa-
puu markkinoille ensi vuonna. Kuvassa Agrotron 
K-mallistoa edustava K610, nimellisteho 82 kW, 
vaihteita 24+8, hydrauliikan tuotto 61 l/min, nos-
tolaitteen nostovoima 62 kN ja kolme ulkopuoli-
sen hydrauliikan lohkoa. (HH)

Traktorimarkkinoidemme tuorein tulokas on kiinalainen Foton. 
Malleja on yhtensä kuusi, tehot välillä 18-66 kW. Yli 44-kilowattisis-
sa malleissa on nelisylinteriset, lisenssivalmistetut Perkins-mootto-
rit, hydrauliikan tuotot välillä 32-33,6 l/min, nostolaitteen nostovoi-
mat joko 12 tai 16 kN ja ulkopuoliselle hydrauliikalle on kaksi loh-
koa. Kellfri. (HH)

Uutta tilaa Jyväskylän Paviljonkiin KoneAgria osa 1

KoneAgrian kävijämäärä 
kasvoi lievästi
   Uolevi Oristo

Jyväskylän Messukeskuksen uu-
si näyttelyhalli vihittiin käyttöön 
sopivasti KoneAgria 2008 -näyt-
telyn avajaispäivänä. Uusi halli 
kasvatti näyttelyn nettopinta-alaa 
noin 800 neliömetrillä. KoneAg-
riassa oli noin kaksisataa näytte-
lyosastoa, joissa nelisensataa tava-
rantoimittajaa esitteli tuotteitaan 
ja palveluitaan. Näyttelyn järjes-
täjien mukaan kiinnostusta olisi 
ollut jonkin verran enemmänkin, 
eikä loppumetreillä lisää tilaa ha-
lunneiden näyttelyasettajien toi-
veita pystytty täyttämään.

Näyttelyn teemana oli ”Teknii-
kalla tulosta”. Raati valitsi yrityk-
set, jotka tällä kertaa toteuttivat 
näyttelyn teemaa parhaiten. Yk-
köspalkinto meni Saarijärven Ko-
netuonti Oy:lle lietteen sijoitus- ja 
logistiikkamenetelmien toimitta-
jana. Finnlacto Oy:n kotimainen 
vasikoiden juottotekniikan kehi-

tys palkittiin hopealla. Pronssia 
sai Tornum Oy kahden kuivuri-
koneiston ja yhden uunin teknii-
kastaan, joka parantaa energian-
käyttöä ja kasvattaa kuivatustehoa 
laajennuskohteissa. Konefarmin 
yhden miehen käytettävä tuubi-
käärijä sekä Jyväs-Maatalous Oy:n 
Agrilight-valaistusjärjestelmä sai-
vat kunniamaininnan.

KoneAgrian järjestäjinä toimi-
vat tuttuun tapaan ProAgria Kes-
ki-Suomi ry ja ProAgria Farma. 
Johtaja Mikko Lindbergin mu-
kaan kävijöitä oli jopa sata enem-
män kuin edellisvuonna. Kävijöitä 
riitti joka päivälle, eivätkä huonot 
ajokelit haitanneet tulijoita. Näyt-
telyssä oli positiivinen henki ja vil-
jelijöillä on kuitenkin vahva pitkän 

tähtäimen usko alan tulevaisuu-
teen, vaikka kuluneen vuoden no-
pea kustannusnousu rassaa kan-
nattavuutta tällä hetkellä pahasti.

 ProAgria Farma, ProAgria Kes-
ki-Suomi ja Jyväskylän Messut te-
kivät jo viime vuonna sopimuksen, 
että myös vuosien 2009 ja 2010 Ko-
neAgria-näyttelyt tullaan järjestä-
mään Jyväskylän Paviljongissa.
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Stark-maansiirtovaunun hydraulinen rullaveto parantaa yhdistel-
män liikkuvuutta äärioloissa. Järjestelyn toiminta on tavanomainen, 
hydraulimoottoreiden pyörittämät rullat painetaan hydraulisylintereil-
lä pyörien väliin ja vetosuunta valitaan vetohydrauliikan virtaussuun-
taa vaihtamalla.  Kyseessä on protoasennus, jonka tuomien koke-
musten perusteella päätetään projektin jatkosta. Lametal. (HH)

Trelleborg esitteli yli 300 hevos-
voiman traktoreihin tarkoitetun 
TM 900 renkaan, jonka halkaisi-
ja on 214 senttiä ja leveys 90 cm. 
Miestä korkeampi takarengas 
tarvitsee parikseen 710 mm le-
veä 34 ” eturenkaan. Trelleborg/
Euromaster (UO).

Jeantil EPR 27-18 -lannanlevittimen maailman ensiesittely osui 
KoneAgriaan. Lavan kuormatilavuus on 27 kuutiota ja kantavuus noin 
20 tonnia. Vaunu on suunniteltu vuotuiseen 5000–10 000 kuorman le-
vittämiseen. Kulutusosat ovat pulttikiinnitteiset. Suomea varten 
levitinlautaset korvataan pystykeloin kevättalven toimituksiin. Vaunun 
takateli kääntyy. Telissä on hydraulinen paineentasausyksikkö, joka 
kuorman tyhjetessä keventää etuteliä siirtäen painoa takatelille. Tä-
män Jeantil-mallin veroton hinta on 93 750 euroa. (PJ)

Kverneland Taarup 10055R 
on uusi noukinvaunumalli, jonka 
noukin muistuttaa useimpia mui-
ta vaunuja (toisin kuin edeltä-
jänsä). Sillpurissa on 35 terää 40 
mm etäisyydellä toisistaan. Vau-
nun vesitilavuus on 35 m3 ja pu-
retun kuorman koko on DIN-nor-
min mukaan lakettuna 55 kuutio-
ta. Vaunussa on vakiona 800 mm 
leveät 26,5” renkaat. Agritek/
New Holland-jälleenmyyjät. (UO)

Kartanokoneet on tehnyt Karko-modulivaunuun uuden korkealai-
taisen konttilavan, joka sopii tuorerehun, turpeen ym. kevyen tavaran 
kuljetukseen. Perälauta avataan hydraulisesti. Kaksiakselisen Karko 
-moduliperävaunun kontin kuormatilavuus on 40 kuutioita, kolmiak-
selisen vaunun lavan tilavuus on 50 kuutiota. Kartanokoneet (UO)

Stoll FZ 30 -etukuor-
main sopii noin 100-he-
vosvoimaisiin neli- ja kuu-
sisylinterisiin traktoreihin. 
Kauhanvakain on mekaani-
nen, sen tangot on piilotet-
tu aisakoteloiden sisään. 
Kauhassa on pikatyhjen-
nystoiminto, täyttökulman 
saa jyrkemmäksi napinpai-
nalluksella. Suurin tyhjen-
nyskorkeus on 4,06 metriä. 
Kuormaimet varustellaan 
ruotsalaisin Norje-kauhoin, 
joiden sovitevalikoima on 
kattava. 
AB Tomas Kjellman.

Köckerlingin puhallintoimisen äeskylvökoneen saa joko 3-, 4- tai 
6-metrisenä versiona. Pienin on nostolaitekiinnitteinen, keskimmäi-
nen joko nostolaitekiinnitteinen tai hinattava ja suurin hinattava. Kai-
kissa on 1200 litraa vetävä säiliö. Piikki- eli kylvöriviväli on 16,6 cm. 
Ekotjänst Lindgård. (HH)

Valtralta löytyy valmis paket-
ti harvennushakkuille. Perus-
kone on Valtra N92, kuormai-
mena Kronos 5000 ja hak-
kuukourana Nisula 400. Keu-
lapumppuhydrauliikalla va-
rustettu kone on kokonaisuu-
dessaan varusteltu suoraan 
metsään vietävään kuntoon. 
Hinnaksi ilmoitetaan 139 900 
euroa. (IS)
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Norjalaisen TKS:n 
valmistama ja Yrittäji-
en Maatalouden myyn-
nissä oleva Balestrip-
paalihaarukka on kä-
tevän oloinen uutuus-
tuote, jolla muovin ja 
verkon poisto paalin 
ympäriltä tapahtuu kä-
den käänteessä. Esi-
merkiksi apevaunun 
reunaan asennetaan 
kuvan alareunassa nä-
kyvä kiinteä terä, jota 
vasten piikkeihin otet-
tua paalia vedetään. 
Tällöin muovi ja verkko 
katkeavat paalin ala-
puolelta. Kun piikkejä 
levitetään hydraulisesti, 
putoaa paali vaunuun 
ja muovi ja verkko jää-
vät yläpuolella olevaan 
kouraan. Hinta 4180 
euroa (sis. alv 22 %)

Keenan on kehittänyt seosrehuvaunuaan entisestään. Voimansiirto on 
järeytynyt ja Bale Handler-paalinkäsittelylaitetta on paranneltu. Pitkittäi-
sellä kelalla rehumassan sekoittava vaunu tekee rehusta karkeaa, millä 
pyritään edesauttamaan naudan ruuansulatuksen toimivuutta ja märehti-
mistä. Keenan onkin tuotteistanut vaunutyypillään tehtävän rehun ja lan-
seerannut uuden Mech Fiber® -termin, jolla kuvataan vaunulla tehtävää 
seosrehulaatua. Yhtiö antaa vaunun ostajille myös opastusta ja suunnit-
telua seosrehuruokintaan.

Tämän helpom-
maksi ei jalkinesuoji-
en käyttö voi tulla. Kun 
jalka asetetaan laatik-
koon, napsahtaa suo-
ja paikoilleen. FinnLac-
ton myymän SuojaBo-
xi-jalkinesuojalaatikon 
verollinen hinta on 119 
euroa.

NHK-Keskus on 
tuonut markkinoil-
le uudet Agrilight-
navettavalot. Mo-
nimetallipolttimolla 
varustettu päivän-
valovalaisin saa täy-
dennystä energiaa 
säästävästä yöva-
losta. Valaisimen oi-
kein muotoiltu hei-
jastinpinta mah-
dollistaa 400 watin 
polttimon käytön, 
sillä valo jakautuu 
tehokkaasti jopa 24 
metrin leveydelle. 
Hyötysuhteeltaan 
tehokkaampi poltin 
säästää sähköä pie-
nempitehoiseen ver-
rattuna.

Horsch Tiger MT soveltuu hy-
vin runsaan oljen ja kasvimas-
san multaukseen. Muokkaimen 
edessä on kaksiakselinen, hyd-
raulisella syvyyssäädöllä varus-
tettu lautasmuokkain (lautaslä-
pimitta 68 cm). Seuraavana on 
kaksiakselinen kultivaattori. 
Tasauslautaset tasoittavat kulti-
vaattorin jättämät urat ennen 
kumipyöräpakkeria. Tarvittaessa 
pakkerin varaan voidaan kiinnit-
tää puhallintoiminen kylvökone. 
Tigerin työleveydet ovat 3, 4, 5 ja 
6 metriä. Y-maatalous. (HH)

Kivi-Pekka esitteli työnäytöskiertueellaan tänä syksynä kuvan Mul-
tivaattoria, joka on kultivaattorin ja lautasmuokkaimen yhdistelmä.  
Etuosassa olevan kultivaattorin ja takaosassa olevan lautasmuok-
kaimen työsyvyyttä voi säätää erikseen. Kultivaattorilla päästään jo-
pa 20 cm:n syvyyteen ja hanhenjalkaterät tekevät muokkauspohjas-
ta tasaisen. Kone soveltuu siis kylvömuokkaukseen paremmin kuin 
lautasmuokkain. Työleveys 3,25 cm ja vetotraktorin tehontarve vähin-
tään 150 hv. Multivaattorista enemmän Koneviestin numerossa 1/09.

Motofunin osas-
tolta löytyi uusi tut-
tavuus - Laski-harja-
kone. Pyörivä harja 
vetää konetta eteen-
päin, roiskeläpät 
suojaavat käyttäjän 
varpaita. Samalta 
osastolta löytyi mui-
takin kiinnostavia 
koneita, esimerkiksi 
polttomoottorikäyt-
töinen imuri, jolla 
voidaan imeä leh-
tiä tai esim. turvet-
ta kärrystä ja puhal-
taa kuivike vaikkapa 
vasikkakarsinaan. 
Imumatka 6 m. (UO)

Lametal esitteli Relax-takalanan, 
jossa on patentoitu Relax-terä-
laukaisumekanismi. Lanamalle-
ja on kaksi, TL1031R ja TL1036R, 
joiden työleveydet ovat 3050 ja 
3660 milliä. Painoa lanoilla on 
950 ja 1050 kiloa. Levyn vinouden 
säätö ja puomin kääntö tapahtu-
vat hydraulisesti. (IS)

Japan pilkekonemallit ovat uudistuneet. Suurempi malli on Japa 
37, jossa halkaisuvoima on kahdeksan tonnia ja läpi menee 37-sentti-
nen puu. Syöttöpöytä on pidentynyt, halkaisuterä on uudistunut vah-
vemmaksi ja myös runkoa on vahvistettu. Vastaavat muutokset on 
tehty kahdella puskimella varustettuun malliin Japa 32. (IS)

Finn-Lacto master II on toisen sukupolven vasikanjuottolaite 
maitotiloille ja vasikkakasvattamoille. Juottoa ohjataan  käyttäjää 
opastavan käyttöliittymän avulla, jossa on uusi värinäyttö.Yhden 

juottoyksikön veroton 
hinta on 4420. Järjestel-
mästä voidaan rakentaa 
20 juottoaseman koko-
naisuus, joka riittää 300 
vasikalle. Finnlacto. (MT)

Honka-Trading esitteli runko-
ohjatun Mustang AL206 -pien-
kuormaimen. Malliston toiseksi 
pienin maatiloillekin sopiva kone 
painaa 2100 kiloa ja kaatokuor-
maksi ilmoitetaan 1393 kiloa. 
Moottorina on 26-kilowattinen 
Yanmar. Uusia Mustang-malleja 
on useita, työpainot ovat väliltä 
1550–2950 kiloa (ks. pienkuor-
maimien ryhmäesittely s. 52). (IS)
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