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OUTLANDER

400 EFI 5990,-

SISÄLTÄÄ POHJAPANSSARIN 
JA VETOKOUKUN!

+ TOIMITUSKULUT

AITO BRP-TEHDASTAKUU ON VOIMASSA 2 VUOTTA. Ei rajoitteita, takuu koskee myös ammattikäyttöä. LÄHIMMÄN JÄLLEENMYYJÄSI LÖYDÄT OSOITTEESTA BRP.COM

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 
† Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ∞ Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille.

Markkinoiden älykkäin 
nelivetojärjestelmä 

Visco-Lok†

Luokkansa tehokkain  
ja suorituskykyisin 

ATV

Taka-akseliston  
TTI-erillisjousitus

Innovatiivinen  
SST-runkorakenne

Can-Am-mönkijöiden 4 x 4 -mallit edus-
tavat eurooppalaista Rotax EFI -huip-
puteknologiaa. Tehokkuudestaan huo-
limatta nestejäähdytteinen EFI-moottori kuluttaa tavallista vähemmän 
polttoainetta. Moottorin ruiskutustekniikka on markkinoiden vähäpäästöi-
sin, mikä tekee Outlander 400:sta myös ympäristöystävällisen valinnan.

InnovAgri 2008 Ranska

Mönkijää käytetään ympäristön, 
laitumien sekä nurmien hoitoon
Ranskassa järjestettiin viime syyskuun alussa suuri 
InnovAgri maatalousnäyttely.  Kirjaimellisesti 
pellolle rakennetulla näyttelyalueella oli runsaasti 
kalustoa, jota esiteltiin myös käytännön töissä.  
Kaikki merkittävimmät konevalmistajat olivat 
panostaneet pontevasti kalustonsa esittelyyn, 
sillä Ranska on Euroopan suurin maatalousmaa.
Mönkijää käytetään Ranskassa paljon ruiskutuk-
siin ja muihin hoitotöihin, kuten seuraavasta 
kuvakoosteesta voi havaita. 
InnovAgrin järeämpää koneantia löytyy 
Koneviestin verkkosivuilta osoitteesta http://
www.koneviesti.fi/lehti/kv1208/lisamateriaalit 

   Uolevi Oristo

Arctic Cat Speed Point on harrasteviljelijöille ja ympäristönhoitajil-
le tarkoitettu työkonevalikoima, johon kuuluu kymmenkunta erilaista 
työkonetta auroista lautasäkeeseen. Arctic Cat -mönkijän perään voi 
hankkia tehdasvalmisteisen kolmipistenostolaitteen, jota käytetään 
sähkömoottorilla. Moottori kehittää 600 lbs:n eli 272 kg:n nostovoi-
man. Valikoimaan kuuluva verkkoäes on tarkoitettu myyrän kasojen 
tasoitukseen laitumilta ja pienimuotoisiin tasoitushommiin.

Lantikalla voi vetää kolmemetristä lautasmuokkainta. Hydrauliikan puutteen takia peltojen tulisi olla lähellä, sillä muokkaimen lautasten nos-
taminen maasta irti ja koneen hinaaminen talouskeskukseen kumijyrän varassa vaatii tiukkaa vääntöä syvyydensäätöruuvista. Mahtaakohan 
kuskipukilla olevan, korrektisti pukeutuneen herrasmiehen hauiksessa olla riittävästi momenttia?

Berthoud-ruiskun puomi voidaan vetää toiseen sivuun, jolloin ruis-
kulla pystytään levittelemään torjunta-aineita myös seinien tai aitojen 
vierustoille. Berthoud maksaa 2250 euroa (sis.alv.) ja sitä myy Suo-
men Suorakylvö Oy.

Erillinen bensiinimoottori on melko helppo ja edullinen tapa pyörit-
tää mönkijän perässä hinattavaa leikkuria tai työnnettävää harjalaitet-
ta mönkijän edessä.

Yamahan Ranskan edustaja tarjoaa asiallisen näköistä ruiskua, 
jonka teknisten tietojen saanti jäi pienemmän kielialueen asukkaan, 
eli meikäläisen puutteellisen kielitaidon vuoksi ontumaan. Säiliössä 
on kokoa niin paljon, että mönkijän tavaratelineelle kuskin painon 
huomioimisen jälkeen jäävä kantavuus saadaan käytettyä. Työleveys 
on suutinten määrän perusteella 3 metriä.
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