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Agco Sisu Power

Uusi nimi, pienemmät 
päästöt ja lisää tehoa

AGCO sitoo ostamiaan yrityk-
siä tiukemmin yhteisen lipun alle 
uusilla nimillä. Entinen Sisu Die-
sel on nyt AGCO Sisu Power ja se 
valmistaa Sisu Power -moottorei-
na. Myös saksalaiset ovat saaneet 
maistaa samaa lääkettä, Fendt Va-
rio -voimansiirto tunnetaan jat-
kossa nimellä AGCO Variable 
Transmission (ATV).

Panostusta moottorituotantoon
AGCO on investoinut vuodes-
ta -04 lähtien moottorivalmistuk-
seen tehostamiseen 60,9 ja tuote-
kehitykseen 35,4 miljoonaa dolla-
ria. Satsaus on kannattanut. Tänä 
vuonna Linnavuoressa valmistuu 
noin 30 500 ja Brasilian Mogi Das 
Cruzesissa noin 13 200 moottoria. 
Kummassakin paikassa tuotanto 
on lähes kaksinkertaistunut nel-
jässä vuodessa.

Linnavuoressa moottorituo-
tannon kasvun perustana on voi-
makas automaation ja robottitoi-
mintojen lisääminen sekä osien 
valmistuksessa että moottoreiden 
kokoamisessa. Myös alihankinnan 
osuutta on kasvatettu, kaikkea ei 
kannata valmistaa itse. 

Linnavuoren viime vuoden 475 
miljoonan dollarin liikevaihto 

syntyi noin 800 henkilön työpa-
noksella. Liikevaihdosta mootto-
reiden osuus oli 81, osavalmistuk-
sen 7, dieselgeneraattoreiden 6 ja 
hammaspyörien ja voimansiirto-
jen 6 prosenttia. 

Moottoreista noin 75 prosent-
tia menee konsernin omiin tuot-
teisiin. Jatkossa AGCOn mootto-
ritarve tulee kasvamaan voimak-
kaasti. Linnavuoren valmistuska-
pasiteetti nostetaan seuraavan nel-
jän vuoden aikana 48 000 ja Mo-
gi das Cruzesin 30 900 moottoriin 
vuodessa. Linnavuoren osalta lisä-
valmistukseen tarvittava uusi tuo-
tantoautomatiikka mahtuu ny-
kyisten sienien sisäpuolelle.

Huolimatta oman moottori-
valmistuksen voimakkaasta li-
säämisestä AGCO jatkaa edelleen 
Deutz- ja Perkins- (Caterpillar) 
moottoreiden käyttöä tuotteis-
saan, ensin mainitun osalta asiaa 
selittää osaltaan se, että AGCO on 
Deutzin osakas.  

Yhteistyötä Venäjällä
Moottorivalmistusta tehostetaan 
myös uuden tehtaan perustami-
sella. Yhdeksän miljoonan dolla-
rin sijoituksella syntyy mootto-
reita valmistava yhteisyritys 50/50 
pohjalla venäläisen, maatalous- 
ja maanrakennuskoneita valmis-
tavan Concern Tractor Plantsin 

(CTP) kanssa. Yritys vastaa jat-
kossa Sisu-moottoreiden koko-
amisesta ja jakelusta Venäjälle ja 
IVY-maihin. 

Tänä vuonna Linnavuoresta 
on jo viety 750 moottoria. Varsi-
nainen moottorivalmistus aloite-
taan Vladimirissa, 180 kilometriä 
Moskovasta vuoden vaihteen jäl-
keen. Valmistusohjelma koostuu 
Sisun 3-, 4- ja 6-moottoreista (50–
350 hv).

Venäläiset eivät ainakaan vie-
lä välitä päästöistä, pelkkä voima 
riittää. Näin ollen moottoreissa 
on perinteiset mekaaniset poltto-
aineen ruiskutuslaitteet.  

Toiminta on suunniteltu nou-

sujohteiseksi. Aluksi moottori-
valmistuksen rinnalla harjoite-
taan kokonaisten moottoreiden, 
moottorikomponenttien ja osien 
tuontia Linnavuoresta. Paikallis-
ta osavalmistusta kehitetään siten, 
että rahallisesti mitattuna venä-
läisten osien osuus moottorin ar-
vosta nousee 30 prosenttiin. Ta-
voiteltu vuosituotanto on 18 000 
moottoria vuonna 2012. Jos suun-
nitelmat toteutuvat, niin Sisu Po-
wer -moottoreiden yhteenlasket-
tu vuosivalmistus nousee 97 500 
moottoriin

Urea puhdistaa pakokaasut
Päästöjä vähentävän tekniikan 
käyttöönotto on tähän saakka 
huonontanut polttoainetaloutta 
ja kasvattanut moottorin jäähdy-
tystarvetta (kasvaneet kennopake-
tit moottorin etupuolella vaativat 
tilaa).

Tier 3B -päästövaatimukset as-
tuvat voimaan vuonna 2011 ja 
Tier 4 -vaatimukset vuonna 2014.

3B-tason saavuttamiseen on 
kaksi vaihtoehtoista keinoa, jo-
ko pakokaasun takaisinkierrätys 
(EGR) tai urearuiskutus pakosar-
jaan (SCR). Nelosessa on hyödyn-
nettävä yhtäaikaisesti kumpaakin 
edellä mainittua. 

SCR parantaa nykyiseen 3A-
tason päästörajoitusteknologi-
aan verrattuna polttoainetalout-
ta ja pienentää lämpökuormitusta 
niin, että jäähdyttimiä ei enää tar-
vitse suurentaa. Etujen vuoksi Sisu 

Powerilla valittiin 3B-tason savut-
tamiseen SCR, joka on jo yleises-
sä käytössä raskaassa tieliikenne-
kalustossa.

SCR-menetelmässä mootto-
ri viritetään käymään mahdolli-
simman alhaisella hiukkaspääs-
tötasolla ja pakokaasun typpi-
oksiditaso säädetään vastaamaan 
parasta polttoainetaloutta (vanha 
Tier 2 -taso). Edellä mainitut saa-
vutetaan optimoimalla palamis-
tapahtuma, 1800 baarin ruisku-
tuspaineella, edelleenkehitetyllä 
moottorin ohjauselektroniikalla 
ja parannetulla ahtamistekniikal-
la (hukkaportti- ja kaksoisahdin-
sovellutukset). 

Tämän jälkeen moottorin apu-
laitevalikoimaa täydennetään jär-
jestelmällä, joka ruiskuttaa urea-
vesiseosta (kauppanimi AdBlue, 
vaaraton, väritön ja hajuton nes-
te) pakolinjaan annostuksella 
2–3 prosenttia käytetystä poltto-
ainemäärästä. Urea–vesi-seoksen 
käynnistämän kemiallisen reak-
tion seurauksena pakokaasuun 
muodostuu vetyä, joka pelkistää 
typpioksidin vaarattomaksi ty-
peksi ja vedeksi.

SCR:llä saavutetaan 5–10 pro-
senttia parempi polttoainetalous 
kuin Tier 3A-moottorilla samalla 
tai hieman alemmalla lämpökuor-
mituksella. Savutus ja voiteluöljyn 
nokeentuminen vähenevät.

Vaihtoehtoiset polttoaineet
Fossiilinen diesel säilyttää ase-

mansa pitkälle tulevaisuuteen. 
Tästä huolimatta vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttömahdolli-
suuksia selvitetään

Sisu Power hyväksyy ensimmäi-
sen polven biodieselin lukuun ot-
tamatta SCR-moottoreita kaikkiin 
muihin tuotannossa oleviin moot-
toreihinsa, toisen polven biodiesel 
kelpaa myös SCR-moottoreihin

Kaksipolttoainemoottorit (sy-
tytys pienellä dieselruiskauksella 
ja työ etanolilla) ovat testissä Bra-
siliassa.

Myös kaasumaisilla polttoai-
neilla käyviä moottoreita ja hybri-
diratkaisuja kehitetään.

Tehokkaampi moottori
Työkonemoottoreilta vaaditaan 
entistä enemmän tehoa. Sisun ny-
kyisen moottorimalliston teho-
haarukka on 50–430 hevosvoimaa. 
Tavoitteena on 500 hevosvoimaa, 
johon päästään uuden, seitsemän 
sylinterisen moottorin voimin.

Uutuuden perustana on vanha 
8,4-litrainen kuutonen, joka on 
kasvatettu 9,8-litraiseksi seitse-
männellä sylinterillä. Tehokkaam-
millaan moottori voidaan virittää 
antamaan 365 kilowatin (500 hv) 
teho ja 1800 Nm:n vääntö. Koska 
valtaosa osista on yhteisiä kuutos-
moottorin kanssa, niin ainakin al-
kuvaiheessa pieneksi jäävä, manu-
aaliseen kokoonpanoon perustu-
va vuosituotanto on kannattavaa. 
Sarjavalmistus alkaa vuodenvaih-
teen jälkeen.

Uutuuden käyntiääni on kuu-
lemma miellyttävä ja värinätön 
käynti syntyy ilman tasapainotus-
koneistoja.

Seitsemän sylinteriä on ainut-
laatuinen ratkaisu tässä teholuo-
kassa. Riviseiskoja on tähän men-
nessä tavattu laivojen konehuo-
neissa. Uutuutta tullaan jatkossa 
tapaamaan sekä leikkuupuimu-
reissa, traktoreissa, kontinkäsit-
telykoneissa, aggregaateissa että 
muissa työkoneissa.

AGCO-konserni pa-
nostaa voimakkaasti 
Linnavuoren mootto-
ritehtaaseen perustu-
vaan moottorituotan-
toonsa. Valmiusmäärää 
nostetaan, kiristyviin 
päästömääräyksin vas-
tataan ja uuden moot-
torimallin myötä te-
hoa on tarjolla entistä 
enemmän.

   Heikki Härkönen

Sisu Powerin uutuus on kokoluokassaan ainutlaatuinen riviseiska.

SCR-moottorin urea-vesise-
ossäiliö voidaan sijoittaa helpos-
ti varsinaisen polttoainesäiliön 
yhteyteen. Säiliöiden mitoitus on 
suunniteltu siten, että urealisäys 
tehdään joka toisella tankkaus-
kerralla.

Agco Sisu Powerilla moottorituotannon tehokkuus pohjautuu pit-
källe vietyyn automatiikkaan. Tässä robotti asentaa sylinterinkansia 
moottorilohkon päälle.

SCR-puhdistuslaitteiston toi-
mintakaavio
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Valtran uusia N-sarjan malleja on 
kaksi ja T-sarjan kuusi. Molemmat 
sarjat saa joko Versu- tai Direct-
versioina, ensimainitussa ajovoi-
mansiirto koostuu viisiportaises-
ta pikavaihteesta ja neliportaisesta 
aluevaihteistosta ja jälkimmäises-
sä on portaattoman voimansiir-
ron ja neliportaisen aluevaihteis-
ton yhdistelmä.  

N122:ssa on nelisylinterien, 
4,4-litrainen Sisu Power 44CWA-
moottori (nimellisteho 98 kW) ja 
N142:ssa niin ikään nelisylinteri-
nen 4,9-litrainen 49CWA-4V (110 
kW). 

T132- (99 kW), 152- (110 kW) 
162e- (117 kW) ja 172-malleissa 
(125 kW) moottori on kuusisylin-
terinen, 6,6-litrainen 66 CTA-4V. 
E-mallin moottori tarjoaa nimel-
listehon  joko 1800:lla tai 2200 kier-

roksella minuutissa, tarjolla on siis 
matalakierrosominaisuudet. 

T182- ja 202-malleissa moottori 
on kuusisylinterinen, 7,4-litrainen 
74 CTA-4V (132 ja 140 kW).

Versu-mallien moottorit kyt-
keytyvät siirtoajonopeuksilla lisä-
teholle. Suurimmissa malleissa li-
säteho on käytettävissä myös voi-
manoton kautta.

Uudessa T-sarjassa on jo ai-
emman N-sarjan tapaan korvat-
tu teräslevyrakenteinen, polttoai-
netankin sisältävä välirunko voi-
mansiirron ja hydrauliikan kom-
ponentteja sisältävällä valurauta-
rakenteella.

Nappikäyttöinen ajovoimansiirto
Versu-voimansiirrossa kompo-
nenttijärjestys on seuraava: viisi-
portainen pikavaihe, kaksipakkai-

nen suunnanvaihdin ja nelipor-
tainen synkronoitu aluevaihteis-
to, jonka yhteydessä on myös ryö-
mintävaihteisto Välityksiä on yh-
teensä 30 kumpaankin suuntaan 
ja nimellisnopeusalue neljänkym-
pin voimasiirrossa on 0,57–40,4 ja 
viidenkympin versiossa 0,74–53,3 
kilometriä tunnissa (takarengas-
koko 20.8 R42)

Uusi pikavaihde perustuu kol-
miportaiseen HiTech-pikavaih-
teeseen, jossa voimansiirron pää-
akselilla on kaksi monilevykytkin-
tä ja niitä totteleva planeettapyö-
rästö.  Em. pikavaihteiston rinnal-
le lisätyn kaksiosaisen sivuakselin 
etupuolisko on hammaspyöräyh-
teydessä voimansiirron pääakselin 
etupäähän ja takapuolisko pika-
vaihteen planeettapyörästön pla-
neettakannattimeen. Akselipuo-
liskojen välissä olevan monilevy-
kytkimen sekä takapuoliskon ja 
vaihteistokotelon rungon välisen 
monilevykytkimen toiminta vai-
kuttaa planeettapyörästön välitys-
suhteeseen, jolloin pikavaihteen 
välityssuhteiden määrä kasvaa ”al-

kuperäisestä” kolmesta viiteen.
Suunnanvaihdin on perinteinen 

kaksipakkaratkaisu. Aluevaihteis-
tossa on sähköhydraulinen vaih-
teensiirto ja ryömintävaihteisto 
kytketään mekaanisesti.

Ajovoimansiirtoa hallitaan kä-
sinojan etuosan ylä- ja alapinnoil-
le sijoitetuilla painikkeilla. Yläpin-
nan peukalokäyttöisillä plus- ja 
miinuspainikkeilla vaihtuu pika-
vaihde ja yhteys aluevaihteistoon 
syntyy painettaessa joko plussan 
tai miinuksen kanssa yhtäaikai-
sesti etusormella alapinnan nap-
pikytkintä. Ajosuunnan vaihto ja 
seisontajarrun kytkentä hoituvat 
perinteiseen Valtra-tyyliin ohjaus-
pylvääseen kiinnittyvällä vivulla. 

Vaihteiston ohjausjärjestel-
mä osaa nopeudensovituksen, eli 
aluevaihteen vaihdon yhteydes-
sä kytkeytyy automaattisesti ajo-
tilannetta vastaava pikavaihdevä-
litys. 

Erikseen aktivoitavia vaihto-
ohjelmia on edelleen kaksi. Mo-
lemmat selaavat pikavaihteistoa 
ja lisäksi aluevaihteistossa vaihto 

Valtra täydentää ensi vuoden valikoimaansa uu-
silla N- ja T-sarjojen traktoreilla. Voimansiirrossa 
ja hydrauliikassa on uusia ominaisuuksia. Myös 
S-sarja on herätetty henkiin, nyt ollaan liikkeellä 
portaattomalla voimansiirrolla.

   Heikki Härkönen

kolmosen ja nelosen välillä tapah-
tuu automaattisesti. Vaihtokohdat 
määräytyvät moottorin käyntino-
peuden mukaan. Auto 1 -ohjel-
massa vaihdot tapahtuvat tehdas-
ohjelmoitujen moottorinopeuksi-
en perustella ja Auto 2 -ohjelmaan 
kuski voi syöttää itse käyntinope-
udet, joilla vaihto tapahtuu.

Portaatonta menoa 
Teknisesti portaattoman Direct-
voimansiirron ja edellä esitellyn 
Versun ero on pieni. Directissä 
Versun pikavaihdeosaston sivu-
akseli on korvattu komponentilla, 
joka sisältää sekä säätyvätilavuuk-
sisen aksiaalimäntäpumpun että 
kiinteätilavuuksisen aksiaalimän-
tämoottorin. Voimansiirron por-
taattomuuden ansiosta aluevaih-
teiston yhteydessä ei tarvita ryö-
mintävälityksiä.

Voimansiirron hydrostaatti-
sen osan pumppu saa käyttövoi-
mansa hammaspyörävälityksellä 
vaihteiston pääakselin etupäästä 
ja pumppu puolestaan on ham-
maspyöräyhteydessä pikavaih-
teiston planeettapyörästön pla-
neettakannattimeen. Voimansiir-
toelektroniikka muuttaa hydros-
taattisen ja mekaanisen voiman 
yhdistävän planeettapyörästön 
planeettakannattimen pyörimis-
nopeuteen ja -suuntaan vaikut-
tavaa öljyn virtausta ajotilanteen 
mukaisesti. Mekaanisella puo-
lella voimansiirtoelektroniikan 
ohjaama pikavaihde toimii kak-
siportaisena (alentava ja ylentä-
vä). Näin saadaan kaikille alue-
vaihteiston tarjoamille neljälle 
työalueelle portaaton toiminta ja 
hyötysuhdetta nostavat kaksi pis-

tettä, joissa veto on täysin mekaa-
ninen.

Voimansiirtohydrauliikka pe-
rustuu Linden komponentteihin. 
Säätyvän pumpun kieppulevyn 
suurin kulma on 30 astetta ja tä-
tä vastaava suurin kierrostilavuus 
75 kuutiosenttiä. Moottorin kier-
rostilavuus on myös 75 kuutio-
senttiä. Järjestelmän keskityöpai-
ne on 250, suurin työpaine 435 ja 
suurin sallittu hetkittäinen paine 
500 baaria.

Directin voi varustaa tarvittaes-
sa ajovoimanotolla.

Helppo hallinta
Directissä aluevaihteistolle on sa-
manlainen nappihallinta kuin 
Versussakin. A-työalueen nopeus-
haarukka on 0–9, B-alueen 0–18, 
C-alueen 0–28 ja D-alueen 0–50 
kilometriä tunnissa. Myös suun-
nanvaihtimen vipu toimintoineen 
on sama. Ajonopeus säädetään 
polkimella.

Kuskin vastuulle jää lähinnä 
tehtävää ajosuoritusta vastaavan 
työalueen valinta. A on tarkoitettu 
todelle raskaisiin vetotehtäviin ja 
sillä saadaan ajovoimanoton kans-
sa voimansiirrosta irti kaikki mah-
dollinen. B:llä hoidetaan esimer-
kiksi normaalit muokkaustoimet. 
C-alue on oletusalueena moot-
torin käynnistyksen jälkeen. Voi-
mansiirto siirtyy automaattisesti 
D:lle jos kuski vaatii rajulla pol-
kimen käytöllä enemmän vauhtia 
kuin C pystyy tarjoamaan.

Sivupaneelin keinukytkimellä 
valittavia ajotapavaihtoehtoja on 
kaksi.

Automaatikalla ajettaessa vauh-
ti säädetään polkimella ja moot-

torinopeus säätyy automaattisesti 
ajovastusta vastaavaksi. Nostetta-
essa jalka polkimelta traktori py-
sähtyy ja jää paikoilleen. Käsino-
jan etuosassa olevalla vivulla (Ver-
sussa käsikaasu) voidaan tarvitta-
essa rajata alueen suurinta ajono-
peutta pienemmäksi.

Puoliautomatiikka on käytössä 
alueilla A, B, ja C. Käsinojan vivul-
la voi vaikuttaa moottorin käynti-
nopeuden ja voimansiirron väli-
tyksen suhteeseen. Tämä tarjoaa 
kuskille paremman tuntuman te-
hon käyttöön raskaassa vedossa, 
kuten esimerkiksi kynnössä.

Sivupaneeliin sijoitettu kierret-
tävä käsikaasu vaikutta ainoastaan 
moottorin käyntinopeuteen, ajo-
nopeus säilyy polkimella säädetyl-
lä tasolla.

Sivupaneelin toisella kiertokyt-
kimellä valitaan eteen- ja taakse-
päin vievien nopeuksien suhde. 
Keskiasennossa välitys kumpaan-
kin suuntaan on sama, ajosuun-
nan mukainen kääntö laskee no-
peutta 10–90 prosentilla.

Kolmannella kiertokytkimellä 
vaikutetaan vetovoiman suuruu-
teen eli säädetään turbiinikytkin-
tuntumaa.

Moottorijarrutuksen voimak-
kuutta säädetään kolmiasentoi-
sella keinukytkimellä. Vaihtoeh-
dot ovat heikko, normaali ja voi-
makas. Heikko jarrutus sopi liuk-
kaisiin oloihin estämään hallitse-
mattomia luistoja ja voimakas jar-
rutus jyrkkiin alamäkiin pitävällä 
ajoalustalla.

Varustukseen sisältyy myös kak-
si vakionopeusmuistia sekä moot-
tori- että ajonopeuksille.

Voimansiirron kylmäominai-

suudet on varmistettu sopivalla 
öljylaadulla (uusi Valtra XT60) ja 
moottorin käynnistyksessä nolla-
kulmalla olevalla pumpulla. Start-
timoottorin tehoa ei hukata tur-
haan öljynpumppaukseen. 

Uudet Valtrat. Takana T202, keskellä S352 ja edessä N142.

Uudet  
Valtrat

Versu, Direct ja S

Ohjaamossa ei näy keppejä, tässä Directin oikeanpuoleiset hallin-
talaitteet.

Versussa ja Directissä voimansiirtoa hallitaan käsinojan etuosaan 
sijoitetuilla napeilla. Nojasta oikealle sojottava vipu on Versussa käsi-
kaasu, Directissä sillä vaikutetaan voimansiirtoon.
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Voimansiirrolla ja hydrauliikalla 
erilliset öljyt
Oma öljy voimansiirrossa säästää 
komponentteja, ulkopuolisessa 
käytössä mahdollisesti likaantu-
nutta hydrauliikkaöljyä ei kierrä-
tetä järjestelmässä.

Voimansiirron öljytilavuus on 
60 litraa. Aluevaihteiston koteloon 
sijoitetun kaksoishammaspyörä-
pumpun suuremman puoliskon 
(81 l/min) tuotto menee Versussa 
ohjaus- ja perävaunujarruhydrau-
liikalle sekä vaihteiston voiteluun. 
Pienemmän puoliskon tuotolla 
(55 l/min) käytetään voimansiir-
ron matalapainehydrauliikan toi-
mintoja. Directissä pumpun suu-
remman puoliskon tuotolla tyy-
dytetään samat tarpeet kuin Ver-
sussakin. Pienemmän puoliskon 
(65 l/min) tuotto käytetään mata-
lapainehydrauliikan toimintojen 
lisäksi ajohydrauliikan pumpun 
lataukseen.

Hammaspyörävälityksellä voi-
mansiirron pääakselin etupäästä 
käyttövoimansa saavan työhyd-
rauliikan säätyvätilavuuksisen ak-
siaalimäntäpumpun suurin tuotto 
on vakiona 115 litraa, valinnaise-
na on tarjolla 161 litran pumppu. 
Pumppu on sijoitettu öljysäiliöön 
öljypinnan alapuolelle, näin ollen 
erillistä latauspumppua ei tarvita. 
Öljysäiliön täyttötilavuus on 58–
65 litraa ja ulkopuolisen hydraulii-
kan kautta kerralla ulosotettava öl-
jymäärä vastaavasti 40–47 litraa.

Moottoria käynnistettäessä 
pumppu on nollakulmalla, järjes-
tely helpottaa pakkaslähtöä.  

Voimansiirron ja hydrauliikan 
öljytiloja erottava väliseinä toi-
mii lämmönvaihtimena. Pitkässä 
siirtoajossa hydrauliikka viilentää 
voimansiirtoa ja kylmissä oloissa 
nopeammin lämpenevä voiman-
siirto notkeuttaa hydrauliikkaa.

Hydraulitoimintoja hallitaan 
Advance-periaatteella. Kahdessa 
suurimmassa T-sarjalaisessa on 
vakiona 85 kN:n nostolaite. 

Miellyttävä ensituntuma
Uudet N- ja T-sarjan traktorit 
erottaa aiemmista uusista kone-
peitoista ja takalokasuojista. Ko-
nepeiton päälle lisätyt ilma-aukot 
tehostavat moottorin jäähdytys-
tä ja aiempaa leveämmät ja alem-
maksi pyörien eteen ulottuvat lo-
kasuojat estävät paremmin taka-
pyörien heittämän mudan kerty-
mistä askelmille.

Korvakuulolta arvioiden ohjaa-
mon melutasoa on saatu laskettua 

huomattavasti aiemmasta. Trakto-
rin toiminnot, varsinkin voiman-
siirron osalta, ovat myös aiempaa 
pehmeämmät. Mukavuutta ei kui-
tenkaan ole viety lian pitkälle. Ti-
lattuja tapahtumia ei joudu odot-
telemaan. Ainoastaan Nollasarjan 
Versun aluevaihteiston vaihteen-
siirrossa tuntui olevan turhaa vii-
vettä. Asia kuitenkin korjaantu-
nee, kun vaihtamisohjelma virite-
tään sille tasolle, jonka synkrono-
innit kestävät jatkuvassa käytössä.

T-sarjaan on valinnaisena tar-
jolla jarruilla varustettu etuakseli 
(vakiona T202:ssa). Se lisää jarru-
tehoa ja pienentää pysähtymiseen 
tarvittavaa poljinvoimaa tuntu-
vasti.

Moottorinohjaus osaa laskea 
käyntinopeutta aluevaihdon ajak-
si. Directissä ulkopuolisen hydrau-
liikan käyttö nostaa välittömästi 
moottorin käyntinopeutta (ajo-
nopeus ei muutu), kuormaimen 

hallinta on mukavan nopeaa.
Versun hallinnan oppiminen 

kestää Valtran Advance ominai-
suudet tuntevalla tasan niin kau-
an, kuin vaihdepainikkeiden löy-
tämiseen kuluu aikaa. Directinkin 
kanssa sinunkaupat syntyvät alle 
kymmenessä minuutissa. Molem-
mat ovat siis varsin helppokäyt-
töisiä.

Versusta on luvassa tarkempaa 
selvitystä alkuvuodesta, sillä yksi 
nollasarjan traktoreista (T162e) 
ehti mukaan käynnissä olevaan 
traktorivertailuumme.

Uusi Ässä 
Valtra osallistui yhdessä Massey 
Fergusonin ja Challengerin kans-
sa AGCO:n tuoreimman trakto-
rimalliston kehitykseen. Yhteis-
työn tuloksena syntyi kolme trak-
torisarjaa, joiden perustana on Si-
su Power -moottori ja portaaton 
AVT-voimansiirto. Ensimmäisenä 

uutuuden esitteli MF 8600 sarjan 
muodossa ja nyt Valtra astuu mu-
kaan peliin uudella S-sarjalla.

Ässä eroaa Massikasta sekä ul-
konäön että ohjaamon sisäjärjes-
telyiden osalta. Soveltuvin osin 
hallintaominaisuuksia on muu-
tettu valtramaisiksi.  Toiminto-
jen ohjelmointi, Hitech-suunnan-
vaihto/seisontajarru, Advance-kä-
sinoja hallintalaitteineen, TwinT-
rack-taakseajolaite ja valinnaisen 
toimitettava AutoComfort- oh-
jaamojousitus ovat peräisin Suo-
lahden tuotekehitysosastolta.

MF:n tehtaalla Beauvaisissa, 
Ranskassa valmistettava S-sarja 
koostuu kuudesta mallista, suu-
rimmat tehot asettuvat välille 
199–272 kilowattia. Meillä myy-
tävissä Ässissä, lukuun ottamatta 
pienintä mallia, moottorin pääs-
töjä pienennetään SCR-järjestel-
mällä (urearuiskutus pakokaasun 
joukkoon).

 

2.2. Basic lay-out of Versu 
  

    

   

  

A Voiman välitys sivuakselille
 Sivuakselin kytkin

C
 Planeettakannatin

 Alentava/Ylentävä välitys

C3
4 Sivuakselin jarru

PC

C1 Alentavan välityksen kytkin
C2 Ylentävän välityksen kytkin

E

 

3.7.2. Structure
 

 

 

  

   

  

A Ajohydrauliikan pumppu ja moottori
B Planeettakannatin
C1 Alentavan välityksen kytkin
C2 Ylentävän välityksen kytkin
U Alentava välitys
O Ylentävä välitys

Versu-pikavaihde

Direct-voimansiirto

Puhdasta asiaa

Vuoden kuumin pesuriuutuus, KÄRCHER HDS 10/20 M, tarjoaa käyttöösi täydet  
200 baria painetta sekä luokassaan ylivoimaisen yhdistelmän tehoa ja käyttömukavuutta.  

Taloudellinen Eco-käyttötila optimoi pesutehon ja alentaa päästöjä sekä polttoaineen  
 kulutusta. 

Automaattinen kalkinestojärjestelmä suojaa arvokasta lämmityskierukkaa tehokkaasti  
 kalkin haurastuttavalta vaikutukselta.  
 

•

•

Kun aika on arvokasta ja puhdas jälki tärkeää, kannattaa valita pesureiden ykkönen!

KÄRCHER HDS 10/20 M
KUUMAVESIPESUREIDEN KUNINGAS  

KÄRCHER HDS 10/20 M 
Työpaine 30-200 bar
Vesimäärä 500-1000 l/h
Kampanjahinta 3250,- (sis. alv 22 %)
Katso jälleenmyyjät kotisivultamme:  

 www.karcher.fi

•
•
•
•


