
44 MESSUT JA TAPAHTUMAT NRO 16     21. 11. 2008 NRO 16     21. 11. 2008 45MESSUT JA TAPAHTUMAT

Järeimmän Jeantil-lietevaunun GT 24000:n säiliötilavuus on 24 
kuutiota. Kolmiakselisen vaunun jousitetun etu- ja taka-akseliston 
pyörät ovat pakko-ohjauksiset, joten käännöksissä ”vastustavat” 
vain  keskimmäiset pyörät. Tämä ominaisuus helpottaa myös peruut-
tamista. Myös vetoaisassa on jousitus. Trelleborg Twinien koko on 
800/45-30,5. Kiekkomultaimen työleveys on 6 metriä. Vinoon asen-
nettujen kiekkoleikkureiden läpimitta on 630 milliä. Ne leikkaavat nur-
meen viilun, jonka alle liete menee noin 20-senttiseksi nauhaksi. Ole-
tuksena on, että viilu kääntyy takaisin alas. Vaikka multain kulkee 
valmistajan mukaan kevyesti – tehontarve vain 20 hv – vetotraktorin 
moottorista täytyy lähteä vähintään 200 hv. Ab Tomas Kjellman. UO

Minisiivillä varustettu VM-multausaura multaa lannan ja tekee kertajol-
la valmiin kylvöalustan  etuladoilla varustetuille suorakylvökoneille. Auran 
saa joko 3,5-, 6- tai 8-metrisenä versiona. Muokkaus on nopeaa toimin-
taa, esim. kuusimetrisellä auralle 160 hevosvoiman vetoteholla luvataan 
30–40 hehtaarin muokkaussaavutus päivässä. Y-maatalous. HH 

Horch Terrano FX -kultivaattorin mallikohtaiset työlevey-
det asettuvat välille 3–7,5 metriä. Piikeissä on pikakiinnitteiset 
kärjet, kärkiä vaihtamalla koneella onnistuu sekä perusmuok-
kaus syksyllä että matala, läpileikkaava kylvömuokkaus ke-
väällä. Y-maatalous. HH.

VM-suorakylvölannoittimen voi varustaa lautasmuokkaimella, 
joka multaa sekä kasvinjätteet että lannan kylvön yhteydessä. Y-
maatalous. HH.

Lapualainen Jarmo Porola on lisännyt minisiipiauraansa tavallisista auroista tutun 
hydraulisen viilunleveyssäädön, viilunleveyden voi valita 10–16 tuuman väliltä. Perusau-
ran teräluku on 7, runkopalkin jatkoilla terämäärän voi nostaa aina 11:sta. Tehontarve on 
8–10 kW/terä. Terämäärästä ja vilunleveyssäädöstä riippuen muokkausleveys on 2,5–
4 metriä. Auran voi myös varustaa leikkureilla. HH.

Nostolaitekiinnitteisen Kverneland CLC Pro -kultivaattorin työle-
veys on kolme metriä. Piikkejä suojaavat sekä lehtijousiperustaiset 
laukaisulaitteet että erikoisteräksestä valmistettujen piikkien ontto 
rakenne, joka sallii piikeille jopa 12,5 sentin sivuttaisjoustovaran. Ag-
ritek. HH.

Järeän 
Kongskilde  
Flexidrill-kyl-
völannoittimen 
voi varustaa 
kaksiakseli- 
sella lautas-
muokkaimella. 
Kongskilde  
Juko. HH.

Mandam KUS 3,0 S -kultivaattorissa on seitsemän piikkiä ja kol-
men metrin työleveys. Hanhenjalkaterät leikkaavat koko muokkaus-
leveyden auki. Terissä on kierrejousitoimiset laukaisulaitteet. Muok-
kausjälki viimeistellään putkipakkerilla.  Agri-Kymi. HH.

HamEko olkiäes levittää suorakylvöä ja kevennettyä muokkausta 
haittaavat olki- ja ruumenkasaumat. Reilulla 15–20 km/h ajonopeudel-
la tapahtuu lahoamista tehostava kevyt multautuminen  ja raavitussa 
pellon pinnassa tappiojyvät ja rikkasiemenet itävät. Myös kestorikat 
virkistyvät odottaman glyfosaattia. Äes sopii myös kuorettuman rikko-
miseen ja nurmen elvyttämiseen keväällä. Ekotjänst Lindgård. HH.

Joskin Terraflex -multain on avara, sillä sen jykevät S-piikit on 
asennettu kolmelle akselille. Multain on tarkoitettu mullokselle tai 

sängelle tehtävään levitykseen. Levittimessä on kolmipistekiinnitys, 
joten sitä voidaan käyttää vaikka kultivaattorina traktorin perässä.
Työleveydet ovat 4.4–6 metriä. Saarijärven Konetuonti Oy. (UO)

KoneAgria 2008, osa 2 
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Samasz-perhoskoneen kanssa voidaan käyttää 2,8 tai 3,0 m leveää 
etuniittomurskainta, jolloin työleveys on noin 8,6 metriä. Kone maksaa 
33 395 euroa.  Se voidaan haluttaessa varustaa karhosiirtäjällä eli mat-
toperällä. Samasz valmistaa myös 9,6 metrin perhoskonetta.  Agri-Kymi 
Oy. (UO)

Agritek on aloittanut New Holland ajosilppureiden maahantuonnin. 
Uuteen 9000-sarjaan kuuluu viisi eri mallia. Näyttelyssä olleen 9040 
mallin teho on 291 kW/395 hevosvoimaa. Suurimmassa 9090 -mal-
lissa on 565 kW eli lähes 800 hevosvoimaa. Silpun pituuden säätö on 
syöttötelojen hydrostattisen HydroLock-voimansiirron ansiosta help-
poa. Agritek/New Holland-jälleenmyyjät. (UO)
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   Matti Turtiainen

Jyväskylän Kone Agria-näyt-
telyn yksi merkittävimmistä 
uutuuksista löytyi Suomen 
Karjatilatarvike Oy:n osas-
tolta. SKT ryhtyy markkinoi-
maan Suomessa Big Dutch-
manin Trisort-konseptisika-
laa, joka perustuu älyportil-
la varustettuun vaakalaittee-
seen. 

Siat kasvatetaan yhdessä 
isossa 200–250 eläimen kar-
sinassa ja kukin sika punni-
taan aina sen mennessä syö-
mään. Liikennöinti kasva-
tusosastossa tapahtuu vaaka-
laitteen kautta ja siat jaetaan 
vaa’alla painotiedon perus-
teella ryhmiin. Eri ryhmiä 
voi olla 3. Lisäksi siat voidaan 
erotella toisistaan kahdella 
erivärisellä sprayvärillä.

Trisort-konseptisikalassa 
on käytössä myös Big Dutch-
manin uusi liemiruokkija-
ohjelma, jonka avulla ryh-
mäerottelusta saadaan täysi 
hyöty irti. Samaan osastoon 
voidaan antaa kahta erilaista 
rehuseosta esimerkiksi siko-
jen painon perusteella. Ta-
voitteena on luonnollisesti-
kin painohajonnan pienen-
täminen partissa ja sikojen 
lihaprosentin nostaminen.

Trisort-sikalan ruokinta 
perustuu sensoriruokintaan. 
Ruokintakertoja on 12–15 
päivässä, muttta ruokintata-
pahtumia on kuitenkin kol-
me – aamu-, päivä- ja ilta-

ruokinta. Vaakalaitteelta saa-
tava kunkin sian painotieto 
ja kunkin sian oma ruokaha-
lu hyödynnetään ruokinnan 
säädössä. Näin käsin tehtä-
vä ruokinnan säätö jää lähes 
kokonaan pois. 

SKT Oy:n toimitusjohtaja 
Jan Ketola toteaa, että tiheäl-
lä punnituksella voidaan si-
kojen teurastusajankohdat 
määrittää tarkemmin kuin 
ennen. Teuraspainon ylittä-
neet siat erotellaan omaksi 
ryhmäkseen ja samoin ero-
tellaan alipainoiset yksilöt. 

Kun punnitus tapahtuu 
riittävän usein ja se on täysin 
automaattista, tehostuu si-
kojen päiväkasvun seuranta. 
Sikalan työmäärä puolestaan 
helpottuu, kun punnituksen 
lisäksi ruokinnan säätö ta-
pahtuu automaattisesti. Tri-
sort-sikalan etuna on myös 
kalusteiden vähyys, mikä 
helpottaa sikalan pesua.

Railo Puumala SKT Oy:stä 
kertoo, että Trisort-sikalat 
rakennetaan ns. avaimet kä-
teen-periaatteella. Sikalara-
kennuksen rakenneosille ei 
kuitenkaan ole kiinteää toi-
mittajaa, vaan ne voidaan 
tilata tapauskohtaisesti ku-
hunkin rakennuskohtee-
seen.

Puumala ja Ketola usko-
vat, että Trisort-sikalakon-
septilla päästään 500–550 
euron kustannukseen sika-
paikkaa kohti.

Big Dutchmanin Trisort-sikala Suomen markkinoille

KoneAgriassa haettiin tehoa ja 
tulosta kotieläintuotantoon
Kone Agria-näyttelyssä Jyväskylässä näh-
tiin koko joukko uutuuksia kotieläintuo-
tantoon. Kuten kattavan näyttelyn yleis-
kuvaan kuuluukin, ulottui mittakaava 
tuotantorakennuskonseptista pienempiin 
koneisiin.

Big Dutchmanin uusi sikalakonsepti perustuu älyportilla varustettuun vaa-
kaan. Sikalakonsepti on Suomessa Suomen Karjatilatarvike Oy:n myynnissä. 
Vaakajärjestelmä on sovitettu yhteen ruokintalaitteiston kanssa ja siat ohjataan 
älyportin kautta sopivaan kasvatusryhmään ja rehustukseen joka kerta, kun 
eläimet kulkevat portin läpi. Yhdellä vaa’alla voidaan hoitaa jopa 400 eläimen 
kasvatusryhmä. SKT Oy toimittaa myös koko rakennuksen pystytettynä asiak-
kaan niin halutessa. Toimitusjohtaja Jan Ketola ja Railo Puumala kertovat, että 
heidän konseptinsa mukaisilla ratkaisuilla päästään 500–550 euron hintaan li-
hasikapaikkaa kohti. MT

Farmi Tilatechiltä löytyy uusi puhdistusrumpu varmistaa ruokin-
taan menevän rehun puhtautta. Rehu valuu sähkömoottorin pyörittä-
mälle rummulle oikeassa reunassa näkyvän yhteen kautta ja poistuu 
ruokintalaitteelle alakautta. Puhdistusrummun teho on 10 tonnia tun-
nissa. MT

Roxellin uudet juo-
makuppilinjat takaa-
vat riittävän veden-
saannin broilereille 
koko kasvun ajan. 
Ensimmäisten päivi-
en ajan kupeissa pi-
detään kohot, jonka 
jälkeen ne voidaan 
poistaa. Näin varmis-
tetaan riittävä veden-
saanti untivikoille ja 
varttuneemmillekin 
eläimille. MT

Seko Mobil-
mallisarjasta löy-
tyy nyt jopa 23 
kuution seosrehu-
vaunu. Konefar-
mi varustaa Se-
kon vaunut ajova-
rustuksella Suo-
messa. Kuvan 
uutuusvaunussa 
on 140 hv:n John 
Deere-diesel. Ajo-
nopeus vakiomal-
lissa 0–8 km/h ja 
lisävarustuksella 
0–13 km/h. Ajo-
voimansiirto on 
hydrostaattinen 
ja vaakalaitteisto 
on ohjelmoitava. 
Vakiovarustee-
na mm. kamera. 
Arvonlisäveroton 
hinta 113 649 eu-
roa. MT

Kverneland-konserniin kuuluvat saksalaiset Siloking-apevaunut 
tulivat viime keväänä Agritekin myyntiin. Mallistoon kuuluu sekä hi-
nattavia että ajettavia vaunumalleja. Ajettavaa Siloking-mallia on esi-
telty Koneviestin numerossa 10/08. Kuvassa vasemmalla 10 kuutio-
metrin vaunu, jossa purku sivuluukkujen kautta. Hinta 21 025 euroa 
(alv 0 %). Oikella 12 kuution vaunu, jossa vakiona mattokuljetin ja 
kaksinopeuksinen vaihteisto. Hinta 26 475 euroa (alv 0 %). MT

Grene GSM ON/OFF-laitteella pystytään 230 V:n sähköpaimen sam-
muttamaan ja käynnistämään gsm-puhelimella. Tämä on kätevä apu, 
kun aitoja tarkistettaessa huomataan vaurio aidassa. Sähköaitalanka 
on, kuten monet kokemuksesta tietävät, huomattavasti miellyttävämpi 
korjata, kun siinä ei kulje sähkövirtaa. Laitteen arvonlisäverollinen hinta 
on 320 euroa. Laitteen tarvitsema SIM-kortti ei kuulu hintaan. MT

Pellon täyttöpöytä on moduulirakenteinen ja se on laajennettavissa tarpeen 
mukaan. Purkukorkeus säädettävissä välillä 2,6–3,6 metriä ja pöytään voi 

valita erilaisia purkupäitä rehutyypin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tilavuudet 
14, 21 ja 28 kuutiometriä. MT

SekoTiger-seosrehuvaunut voidaan varustaa sähköistysvarustuk-
sella normaalin traktorikäytön lisäksi. Pakettiin kuuluu sähkömootto-
ri ja Kasitek Oy.n valmistama ohjauskeskus. Ohjauskaappi voidaan 
asentaa myös muun merkkisiin vaunuihin. Arvonlisäveroton hinta 
6184 euroa. MT
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Munakunta on ryhtynyt val-
mistamaan virikehäkkejä omal-
la tuotantolaitoksellaan, kertoo 
osastopäällikkö Toivo Torkki. Uu-
silla häkeillä vanhaa häkkikantaa 
voidaan hyödyntää jopa 50 pro-
senttisesti. Kustannussäästöinä 
saavutetaan tällöin myös 50 pro-
senttia kokonaan uuteen kanala-
laitteistoon verrattuna. MT

Andersson-tuubikäärin ja paali-
en keruuvaunu muodostavat varsi-
naisen yhden miehen järjestelmän 
paalirehun keruuseen ja käärintään. 
Itselastaavalla vaunulla kerätyt paa-
lit kuljetetaan tuubikäärintälaitteel-
le, johon vaunu telakoidaan ja paalit 
kääritään tuubiin. Vaunuun mahtuu 
14 paalia ja paaleja kääritään jopa 
12 paalin minuuttivauhdilla. Kaik-
ki tapahtuu kuljettajan ohjaamosta 
poistumatta. MT

Tubeline-tuubikäärimen 
rengasvalikoima on laajentu-
nut. Käärimeen saa märkiä ja 
liukkaita kelejä varten myös 
traktorikuvoiset renkaat. Paa-
lipöytään voidaan asentaa 
apuakselisto, jonka raideleve-
ys on vakioakselia leveämpi, 
jotta kone ei jätä syviä raitei-
ta. NHK-Keskus Oy/Y-maata-
lous (UO)

Tubeline-käärimeen saa paalin kuormaushaarukan, 
jolla koneen viereen riviin jätetyt paalit voidaan nostaa 
suoraan käärimeen. Haarukasssa on metrin liikevara pi-
tuussuuntaan. Omien pyöriensä varassa liikkuva kuor-
maushaarukka kiinnitetään sivuvaunun tapaan pulteil-
la runkoon. Paalin siirrossa ei välttämättä tarvita enää 
etukuormainta. Kuormaushaarukan ja  sivusta tehtävän 
kuormauksen ansiosta paalituubin alusta säilyy täysin 
koskematta.NHK-Keskus Oy/Y-maatalous(UO)

Kersten GS Komfort -harjako-
neen ja kolan yhdistelmä lähtisi mu-
kaan 2400 verollisella eurolla. Moot-
torina Hondan 5,5-hevosvoimainen 
polttomoottori. Vain pakki puuttuu. 
MT

Underhaugin paalihaarukalla onnistuu kahden paalin kuljetus sa-
manaikaisesti. Hinta 4990 euroa (sis. alv 22 %). MT

Underhaugin paalikoura pu-
ristaa paalin varmasti kahdella 
hydraulisylinterillä. Hinta 1830 
euroa (sis. alv 22 %). MT Vuosi sitten Kone-Agria -näyttelyssä ensimmäistä kertaa esillä ol-

lut Farmi Tilatech on nostanut nopeasti markkinaosuuttaan sikala- ja 
siipikarjainvestoinneissa. Uusia tuotteita löytyi tänäkin vuonna muka-
vasti ja ne keskittyivät nykysuuntauksen mukaisesti tuotantoraken-
nuksen säätötekniikkaan. Toimitusjohtaja Marko Nummela esittelee 
uutta monipuolista ilmastoinnin säätökaappia, joka on hänen mukaan-
sa n. 30 prosenttia perinteisiä kaappeja halvempi ratkaisu. Ohjaus-
tietokone on hajautettu kaapin sisään, jolloin komponenttien vaihto 
käy tarvittaessa kätevästi. Kaapin ovesta löytyy näyttö ja käyttönäp-
päimet. Vasemmalla uusi ruokintalaitteistojen ohjauskaappi, joka on 
koottu samaan tyyliin ilmastoinnin ohjauskeskuksen kanssa. Kaikille 
toiminnoille löytyy myös käsikäytön mahdollisuus. Käyttöolosuhteita 
on huomioitu mm. tuomalla johdotukset kaappiin alakautta. Näin sika-
lan tai broilerihallin pesun yhteydessä vettä ei pääse kaappiin. MT

FarmiTilatechin valikoimissa 
on uusi jatkuvatoiminen Dozit-
ruokintalaite emakoille. MT
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JF Stollin keskikarhotin on työleveydeltään 
6,3–6,6 metriä. Roottorin läpimitta on 2,9 met-

riä. Molempien roottoreiden alla on kaksi telipyö-
räparia. Karhottimen veroton hinta on 13 350 eu-
roa. Karhottimen takana pilkottaa Jeantil PR 6000 
-paalisilppuri, jota voidaan käyttää myös säilöre-
hunjakovaununa. Olkisilpun puhallus ja rehunjako 
onnistuvat koneen molemmin puolin. Hydraulinen 
torvenkääntö on lisävaruste. Lietson ja repijän te-
rät ovat hardox-terästä. Koneen säiliöön mahtuu 
tavanomainen kanttipaali. Vaunun veroton hinta 
on 17 150 euroa.  Ab Tomas Kjellman. PJ

Tehdas:
E-mail: info@forsmw.com
www.forsmw.com

Yrjö Tenkanen Oy
Salo
Puh. 02 7334 385
Yrjö: 0400 825 424
Indrek: 0400 114 064
Fax. 02 7334 386
E-mail: yrjotenkanen@
 yrjotenkanen.fi 
www.yrjotenkanen.fi 

Metsä-Säämänen Oy
Puh/fax: 015 611 918
GSM: 0500 373 420
E-mail:  metsa-saamanen@
 co.inet.fi 

Vöyrin Kone ja Traktori Oy
Puh. 06-3844600
Ingvald: 044-0366675
Tom: 044-5690003
Fax. 06-3844640
www.voramaskin.fi  
E-mail: vora.maskin@
 netikka.fi 

Mecanil Oy Ab
Tel: + 358 (0)19 661 2600   
(0) 400 458 810
Fax: + 358 (0)19 616 643
E-mail: christer.nilsson@
mecanil.inet.fi 
www.mecanil.fi 

BIGAB-vaihtolavavaunu on ruotsalainen tavaramerkkisuojattu alkupe-
räistuote, josta on kehittynyt maailmanlaajuinen myyntimenestys. Puh-
taan muotoilun toimivaan ajatteluun yhdistämisen ansiosta on BIGAB 
nykyisin markkinoiden itsestään selvä valinta.
BIGAB-valikoimasta löydät nykyään laajan standardiohjelman, jossa 
on malleja neljästä tonnista 22:een tonniin. Lisävarustelista on laaja 
ja hinnat kilpailukykyiset vain siksi, että saat mahdollisuuden rakentaa 
vaunu juuri tarpeittesi 
mukaiseksi.

Unohtanut kotisivumme? BIGAB-omistajalle tai sinulle, joka 
vielä mietit omistajuutta, on välttämätöntä vierailla 
kotisivuillamme www.forsmw.com.

(Täältä löydät kaiken alkaen 
käyttöohjekirjoista, jännittävistä 
käyttöalueista varaosaluetteloihin 
ja paljon muuta).
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Schäfer-pienkuormain mallisto täydentyy tyypeillä 2021 ja 2028 
(kuvassa). Molemmissa on Kubota-dieselit, tehot 15/19 kW ja hyd-
rostaattinen voimansiirto. Työpainot 1400/1600 kg, nostovoima 
1200/1500kg, nostokorkeus 2,47/2,8 m ja kaatokuormat 750/920 kg 
ohjaus suorassa. Konefarmi HH.

Kännykkäkokoinen Farmphone-kämmenmikro tarjoaa monipuo-
liset toiminnot. Se mittaa pinta-aloja, toimii ajo-opastimena, tal-

lentaa ajetun reitin ja opastaa uudelleen tallennetulle reitille ja tarjoaa 
mahdollisuuden toisella laitteella tehtyyn paikannukseen. Lisäksi se 
toimii kamerana (myös video), puhelimena, MP3-soittimena ja FM-ra-
diona. Noramaa. HH.

Topcon X20 pystyy ajo-opastin -toi-
minnon lisäksi myös ohjaaman traktoria, 
suorien ja kaarevien linjojen lisäksi onnis-
tuu myös ympyräajo. Ympärivuorokautis-
ta toimintatarkkuutta voidaan haluttaessa 
parantaa hyödyntämällä GPS-signaalin 
rinnalla GLONASS-signaalia. Laite pys-
tyy myös ohjaamaan kasvinsuojeluruis-
kuja sekä erilaisia kylvö- ja levityskoneita 
siten, että päällekkäin annostelua ei ta-
pahdu. Myös ruiskutus- ja levitysmääri-
en säätö onnistuu laitteiston välityksellä. 
Toimintoihin sisältyy myös lohkokarttoihin 
perustuva täsmäviljelyvalmius, jossa hyö-
dynnetään edellä mainittua työkoneen 
ohjauskykyjä. Topgeo. HH.Trimble AgGPS EZ-GUIDE 250- ja 500 -ajo-opastimia voidaan täy-

dentää EZ-steer-rattiohjauksella, jonka avulla vastuu ajolinjan säily-
misestä siirtyy satelliiteille. Järjestelmä osaa suorien ja kaarevien lin-
jojen lisäksi ympyräajon.  500:sta voidaan täydentää ruiskunohjaus-
automatiikalla, joka estää päällekkäin ruiskutuksen sulkemalla suut-
timia tarpeen mukaan. Suomenkieliset valikkotekstit helpottavat lait-
teiden käyttöä. Geotrim. HH.

Case IH -traktoreihin on myyjän puolesta tarjolla Trimblen ajo-
opastimet. Traktorissa mahdollisesti oleva ISOBUS-järjestelmä voi-
daan myös täydentää toimimaan ajo-opastimena, tällöin virtuaaliter-
minaali toimii opastinnäyttönä. Agritek. HH

Kvernelandin omistama Accord on perinteinen saksalainen lautas-
levitinvalmistaja, jolla on laaja mallisto. CenterFlow-levityslautasten 
ansiosta levitysmäärä on tasainen myös kaltevilla pelloilla. Accord 
Exacta -mallisto on erittäin laaja. TL-sarjassa on vaaka, jonka avul-
la lannoitemäärän säätö tapahtuu jatkuvasti ja tarkasti. Agritek/New 
Holland-jälleenmyyjät myyvät tätä konetta hintaan 16 150 e.(UO)

Höjgaardin kuilusekoittimia löytyy 
kahta mallia. Hinnat alkaen 1800 euroa 
(alv 0 %). MT

Hyväkoneen uuden, 12 t metsäperävaunun aisassa on kaksi oh-
jaussylinteriä, jotka on asennettu suojaan runkopalkkien sisäpuolle. 
Vaunussa on tarktorikuvioiset 500 mm renkaat, jarrut saa lisävarus-
teena. Hyväkone Oy. (UO)

Ducker aita-ja oksaleikkurin terälaite on turvallinen, koska siinä ei 
ole pyöriviä teriä. Koneessa on kiinteä vastaterä ja hitaasti edestakai-
sin liikkuva terä, jotta käytetään hydraulisylinterillä. Työleveydet 1,3– 
2 m. Kuvassa oleva, etukuormaimeen asennettava malli maksaa noin 
16 000 e. Maitti Oy. (UO)

Metsjö Metaflex 11 -koukkulavavaunu käy vaikkapa 5–7-tonnis-
ten minikaivukoneiden ja niiden varusteiden siirtoon. BPW-telissä 
on hydraulinen telinnostin ja jarrut joka pyörässä, rengaskoko on 
505/50R17. Hydraulinen takalaita käy sorastukseen. Kun laidan lu-
kitustapit irrottaa se kääntyy sivuun, jolloin kuljetettavan koneen voi 
ajaa kyytiin. Telin molemmissa akseleissa on nostin ja lukitus.  Har-
dox-teräksestä valmistetun lavan tilavuus on 6,1 kuutiota ja kanta-
vuss 12 tonnia. Perävaunun veroton hinta tällä varustuksella on 28 
147 euroa.  Ab Tomas Kjellman. PJ

Höjgaardin sekoitukseen ja pumppaukseen pystyvä lietepumppu 
esiteltiin uutuutena jo viime talven Agromek-näyttelyssä. Höjgaar-

din pumput ovat Suomessa SKT Oy:n myynnissä. MT
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Talousseuranta reaaliaikaan
Neuvoja- ja tilitoimistokäyt-
töön kehitetty Suonentieto Oy:n 
CashMan -raportointi- ja suun-
nitteluohjelma mahdollistaa 
maatilojen ja  maaseutuyritys-
ten reaaliaikaisen kustannus-
seurannan ja pitkän aikavälin 
taloussuunnittelun. Ohjelmasta 
on olemassa myös yrityskohtai-
nen, ominaisuuksiltaan rajalli-
nen miniversio.

Maakunnallisin koulutustilai-
suuksin Suonentiedon kump-
paneina olevista noin 300 tili-
toimistosta ja noin 30:stä  Kas-
samestarit ry:n konsultista ra-
kennetaan osaajaverkosto.

”Tämä on entä jos -tyyppinen 
ohjelma, jolla voidaan suunni-
tella maatilayrityksen taloutta 
pitkällä aikajänteellä. Lypsykar-
jatilla se ulottuu noin vuoteen 
2015, jolloin maitokiintiöt jää-
vät historiaan”, ohjelmaa esitel-
lyt Osmo Autio Autiomat Oy.stä 
kertoi.

Aution mukaan tämäntyyppi-
selle ohjelmalle on selkeä tilaus. 
”Yksikkökoot kasvavat, samoin 
vakuusarvot ja rahoitusriskit. 
Tilinpäätös- ja kirjanpitotiedot 

eivät yksinkertaisesti riitä, kun 
esimerkiksi pankin rahoitusjoh-
tajan kanssa keskustellaan seu-
raavan ison investoinnin lainoit-
tamisesta. Ne kertovat historias-
ta eikä niiden perusteella käy il-
mi, onko yksityistalouden puo-
lella tehty merkittäviä luotollisia 
hankintoja.”

Ohjelma mahdollistaa kassa-
virtapohjaisen seurannan, bud-
jetin toteutumisen kuukausit-
taisen seurannan, budjetoitujen 
hankintojen jaksottamisen, jol-
loin nähdään, miten kassa kes-
tää tulevat hankinnat. Se myös 
näyttää talouskehityksen mah-
dolliset poikkeamat, jolloin nii-
hin voidaan puuttua.

Ohjelma toimii myös kirjan-
pidon työkaluna, jolloin sillä voi 
tehdä suoraan viennit oikeille ti-
leille. Toisaalta se ei ole sidoksis-
sa Suonentiedon Maatalousneu-
vokseen, vaan siitä pyritään teke-
mään yhteensopiva muiden oh-
jelmistovalmistajien tuotteiden 
kanssa. Aktiivi on niistä jo val-
mis, seuraavaksi keskustellaan 
Softsalon kanssa.
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Junkkari Simulta
- tehokkuutta ja tuottavuutta

ensi kauden kylvöille

Myynti:

www.agrimarket.fi Junkkari Oy, 62375 Ylihärmä
Puh. (06) 438 5111 Fax (06) 483 5295
www.junkkari.fi

Valmistus:

Agronetiin uusia palveluja
Agronetin sivujen ulkoasu on uu-
distettu, kaikki palvelut ovat nyt 
hyvin esillä. Uutta on Rehukun-
to-palvelu, jossa seurataan teol-

listen rehujen hintaa toteutunei-
den kauppojen avulla. Myös kes-
kustelupalsta on saatu elvytettyä.  
Sen suosituin palsta on koneet ja 
laitteet.

Jatkokehitystyötä kohdistetaan 
Nettitoimistoon ja tapahtumaka-
lenteriin.

MTT on yksi palveluntuotta-
jista ja sen ykköstuote on Talous-

tohtori, jossa voi perehtyä maati-
lojen kannattavuuskirjanpitoon 
tuotantosuunnittain. Tietokan-
taan on koottu aineistoa vuodes-
ta 1998.

WebWisu myös urakoitsijoille
Internetissä toimivan WebWisu -viljelysuunnitteluohjelman 
urakointiversio vapauttaa urakoitsijan paperinippujen pyö-
rittelystä ja pitää työt ajan tasalla ja tallessa. Ajoneuvotieto-
koneelta urakoitsija pääsee tarpeen tullen  tarkistamaan vil-
jelysuunnitelman tiedot, mitä millekin lohkolle tulee ja mil-
lainen määrä.

Viljelijä voi myöntää urakoitsijalle esimerkiksi lukuoikeu-
det neuvojan tai itsensä tekemään viljelysuunnitelmaan. Täl-
löin urakoitsija näkee suoraan lohkokohtaisen kylvösuun-
nitelman. Jos urakoitsijalla on useampia kuskeja, onnistuu 
töiden jakaminen ajoneuvotietokoneessa olevalla käyttöliit-
tymällä.

Myös tehdyt työt ja laskutus pysyvät ajan tasalla. Saatuaan 
työn tehdyksi kuittaa jokainen kuski omaan ajoneuvotieto-
koneeseensa lohkon tehdyksi. Urakoitsija voi helposti seura-
ta omalla käyttöliittymällä töiden edistymistä ja siirtää val-
miit työt laskutukseen.

Järjestelmä on ollut pilottikäytössä kasvukautena 2008. 
Suunnitelman mukaan ensimmäiset urakoitsijat ottavat jär-
jestelmän tuotantokäyttöön keväällä 2009.

Ensi keväänä WebWisulla luonnistuu myös tukihakemus-
ten teko joko perinteiseen tapaan tulostamalla WebWisusta 
allekirjoitusvalmiit tukihakemukset sekä myös lähettämällä 
ne WebWisulla hallinnon sähköiseen asiointijärjestelmään. 

Samsoin kiekkomultaimia on valmistettu jo kymmenen vuoden ajan. Ensi vuoden 
TD-malleissa on Samsonin uusi kuppiterillä varustettu pystyjakaja, joka ei ole yhtä 
arka kiville kuin vaakajakaja. Mutkat eivät rasita koneen ja vaunun runkoa, sillä ve-
tolaite on kääntyvä. Kaksoiskiekkovantaissa on hydraulinen painotus.  Automatiikka 
pitää sijoitussyvyyden vakiona. Y-Maatalous. (UO)

Samson CM -mustan maan multain sijoittaa lietteen 
jousipiikkeihin kiinnitetyn letkun kautta. Työsyvyys voi-
daan säätää jyrän avulla jopa 15 senttiin. Y-Maatalous 
(UO)

Albuz ESI on uusi kuusireikäinen nestemäisten  
lannoitteiden ajoon tarkoittu suutin. Käyttöpaine voi  
olla 1–4 bar. Tuulikulkeuman riski on erittäin vähäinen. 
 Aarre Anttila (UO ).

Kire-Agromehanika -mallistoon kuuluu myös 
puhaltimella varustettuja hedelmätarharuisku-
ja. Kuvan ruiskun säiliötilavuus on 300 l ja hinta 
sopiva: 2700 euroa. Seppo Kuisma Oy (UO)

Kiinteäkammioisen McHale F 550 Clas-
sic -paalaimen vakiovarustus sisältää 
15 hydraulisesti painotettua terää, verk-
kosidonnan, sähköisen ohjauskeskuk-
sen, automaattisen voitelujärjestelmän ja 
500/50-22.5-rengastuksen. Konefarmi. HH.

MonicaMist Strator -ruiskussa on GPS-oh-
jattu automatiikka, joka avaa ja sulkee lohkoja 
tarpeen mukaan päisteeseen tultaessa tai kii-
loissa. Säiliön tilavuus on 3000 l, puomiston le-
veys 21 m ja akselistossa on ilmajousitus. Ag-
ropoint (UO)

ã
ã

Kuhn GA 7501 karhotimen työleveys on 
6,85–7,45 m. Työleveys riippuu roottoreiden 
keskinäisestä etäisyydestä, millä säädetään 
samalla koneen keskelle jäävän karhon leve-
yttä. Roottorien voimansiirto on tässä mal-
lissa mekaaninen, Kuhnilla on tarjolla myös 
hydraulivetoisia malleja. NHK-Keskus Oy / 
Y-Maatalous (UO)
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Grenen valikoimissa oleva umpikumi-
pyörä jättää kottikärryn rengashuolet his-
toriaan, esittelee Thomas Lindroth. Solu-
muovista valmistettu rengas maksaa van-
teineen 45 euroa. MT

Industriehofin Suomen edustaja Matti Hiidenojan kädessä on suo-
rakylvökoneisiin tarkoitettu hajakylvövannas, joka sijoittaa lannoit-
teen riviin ja siemet hajakylvönä vantaan kummallekin puolelle. Van-
nasrunkoon voidaan asentaa esim. kultivaattorin terä. Myös muita 
erityyppisiä teriä voidaan käyttää. Terien vaihto käy pikakiinnityksen 
ansiosta kätevästi. Vannas irrotetaan kopauttamalla vasaralla erikois-
työkaluun, joka irrottaa vantaan lukitustapin takaa. Vannasrungon 
hinta on noin 337 e.

Grenen uusi jatkettava teräpalkki sopii Claasin, New Hollandin ja 
John Deeren puimurimalleihin. Terälappujen kiinnityspulteilla liitetään 
myös teräpalkin osat toisiinsa. MT

Työvaloihin on saatavana muunnossarjoja, joilla tavalliset ha-
logen-valot saa muutettua Xenon-valoiksi. Sarjoja on saatavana 
erikseen H1, H3, H4 tai H7 -valoille. Sarjat on tarkoitettu lähinnä 
työvaloihin, ei tieliikennekäyttöön. Kuvan valot ovat HiSiden vali-
koimista, sarjoja saa myös muilta tarvikekauppiailta. (JKa)

Fineral esitteli osastollaan ti-
manttilaikkoja, jotka on lähin-
nä tarkoitettu teroittamiseen. 
Laikkoja on kuutta eri karke-
usastetta raakahionnasta aina 
kiillottamiseen asti.  Timantit 
on upotettu tasaisesti hartsiin, 
joten laikan kuluessa hiontaky-
ky säilyy. Laikan erikoinen pin-
tamuoto vähentää teroitetta-
van terän kuumenemista, joten 
teroitus voidaan tehdä kuiva-
na. Lisätietoja voi kysellä myy-
jältä numerosta 09 754 1110 tai 
sähköpostilla fineral@kolum-
bus.fi (JKa)

Automaattisesti tummeneva 
hitsausmaski on kätevä suojava-
ruste. Silmikko on normaalisti lä-
pinäkyvä ja tummenee hitsauksen 
alkaessa välittömästi. Teknohausin 
maski on varustettu kaikilla hieno-
uksilla: säädettävällä tummennus-
asteella, herkkyydensäädöllä, kir-
kastumisnopeuden säädöllä ja eril-
lisellä hionta-moodilla (lasi ei väl-
ky hiottaessa metallia). Lisätietoja 
osoitteesta www.teknohaus.fi. Hin-
taluokka noin 250 e. (JKa)
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Xplore iX104C kuuluu har-
valukuiseen työkonekäyttöön 
tarkoitettujen kannettavien tie-
tokoneiden joukkoon ja täyt-
tää MIL-STD 810F -standar-
din. Koneen kiinnitysalustaan 
on integroitu liki täysimittainen 
näppäimistö ja telakka-ase-
ma. Koneessa on sormenjäl-
kitunnistus. Telakasta irrotettu 
10,4-tuumainen paneelinäyttö 
painaa 2,3 kiloa ja sitä hallitaan 
kosketuskynällä. Prosessorina 
on Intelin dual core. 1 GB:n keskusmuisti on laajennettavissa kahteen gi-
gaan. IDE-kovalevyn kapasiteetti on 120 GB. Käyttöjärjestelmävaihtoehdot 
ovat Windowsin XP Tablet tai Vista Business. Koneen verollinen hinta on 
pyöreästi 4000 euroa. Suonentieto Oy. PJ

Motofun on tuo maahan saksalaisen MWS Schneidwerkzeuge 
GmbH&Co:n valmistamia sadonkorjuukoneiden teriä. Yli puolet yri-
tyksen liikevaihdosta tulee ensiasennusterien toimituksista tunnetuil-
le konevalmistajille. Mallistossa on mm. paalainten ja noukinvaunujen 
sekä leikkuupuimureiden silppureiden teriä. Terälappu- ja keskipako-
terävalikoima on myös erittäin laaja. Motofun Oy. ( UO )

Led-työvalot antavat tasaista valoa korjaustöihin ja ovat immuune-
ja iskuille. Niiden hyviä ominaisuuksia ovat myös pieni lämmöntuotto 
ja virrankulutus. Viime aikoina ledien määrä on lisääntynyt, joten va-
lovoimakin alkaa olla riittävä. Kuvassa HiSiden valikoimaa: 108 ledin 
verkkovirtamalli 49 e, 120 ledin ladattava malli (toiminta-aika 5–6 h) 
110 e, 160 ledin ladattava jalallinen malli (2 h) 129 e, 60 ledin käsityö-
valaisin 22 e ja 45 ledin ladattava käsivalaisin (4–5 tuntia). Hinnat ovat 
messutarjouksia. Valikoimiin voi käydä tutustumassa yrityksen netti-
kaupassa osoitteessa www.hisideverkkokauppa.tarjoaa.fi (JKa)
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