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 Tanskan maatalouskoneteollisuuden avainluvut 2007

Tuotannon arvo 1,2 mrd. eur (+ 9,9 %)
Viennin arvo 1,06 mrd. eur (+ 10,1 %)
Kotieläintekniikan vienti 670 milj. eur
Maatalouskoneiden vienti 390 milj. eur

Tärkeimmät vientimaat
Maatalouskoneet
Saksa 75 milj. eur
Ranska 49 
Ruotsi 42 
Britannia 27 

Kotieläintekniikka
Saksa 92 milj. eur
Ruotsi 54
USA  51

Agromekin kävijämäärään roima pudotus

”Näyttely täytti silti 
tehtävänsä”
Myöhäissyksyyn siirretty Agromek 2008 oli näyt-
teilleasettajamäärältään ja pinta-alaltaan kaikkien 
aikojen suurin, mutta yleisöä Herningin messu-
keskukseen ei tullut odotetusti. Kokonaiskävijä-
määrä oli 51 600, noin 13 400 alle edellisen, tam-
mikuisen tapahtuman. Ulkomaisia vieraita oli 
7600.

   Erkki Holma, Pertti Jalonen

Agromekin järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajan ja Cormall Ag-
ro A/S Holdingin hallinnollisen 
johtajan Peter Hansenin mieles-
tä myös tämänkertainen Agromek 
täytti tehtävänsä, eikä kotimaisten 
kävijöiden määrää voi pitää huo-
nona. 

”On muistettava, että Tanskas-
sa on vain 14000 päätoimista ti-
laa, joista kotieläintiloja on 9000 
ja kasvinviljelytiloja 4000. Raken-
nemuutos on ollut äärimmäisen 
nopea. Muutama vuosi sitten esi-
merkiksi 100 lehmän lypsykarjati-
lat olivat isoja, nyt suurimmat ti-
lat puhuvat 900–1000 lehmän na-
vetoista.”

Agromekissa on määrä esitellä 
joka toinen vuosi maatalousko-
neita ja kotieläintekniikkaa ja joka 
toinen vuosi pelkästään kotieläin-
tekniikkaa. Lomittain Hannoverin 
EuroTierin ja Agritechnican kans-
sa pidettävän näyttelyn toivotaan 
houkuttelevan paremmin kan-
sainvälisiä konevalmistajia. 

Tämäkään kortti ei ole kovin 
vahva, sillä ne saattavat haluta jät-
tää makeimpien uutuuksiensa jul-
kistamisen Agromekin asemesta 
helmikuun lopussa alkavaan SI-
MA-näyttelyyn. 

Näyttelyajankohtaa rukattiin 
edellisen kerran vuonna 1975, jol-
loin 1960-luvulta peräisin olevasta 
kesäpainotteisuudesta luovuttiin 
maatalouskonevalmistajien toivo-
muksesta tekemällä jako kahteen: 
Agromek ajoitettiin tammikuu-
hun ja Ungskuet kesäkuuhun.  

Maatalouskoneista  
vientiin 90 prosenttia
Viimeisimmän uudistuksen myö-
tä Agromekista tulleekin yhä lei-
mallisemmin pohjoiseurooppalai-
nen näyttely, jonka näytteilleaset-
tajat ja yleisö tulevat Pohjoismais-
ta, Baltian-maista, luoteis-Venä-
jältä, Puolasta, Pohjois-Saksasta, 
Britanniasta, Irlannista ja Hollan-
nista, pääasiassa alueilta, joiden 
maatalous perustuu voimaperäi-
seen kotieläintalouteen.

Tanskan maatalouskoneteolli-
suuden tuotannon arvo oli vuonna 
2007 jonkin verran yli 1,2 miljar-
dia euroa, viennin 1,06 miljardia. 
Tuotannon arvo kasvoi vuodesta 
2006 vuoteen 2007 hiukan alle 10 
prosenttia, viennin hiukan sen yli. 
Päättyneen vuoden ennakkoluvut 
eivät olleet julkistettavissa.

Ylivoimaisen tärkein maa on 
Saksa: sinne suuntautuvan vien-
nin osuus koko viennistä on li-
ki 17 prosenttia eli jokseenkin 
saman verran kuin kahden seu-
raavaksi tärkeimmän, Ruotsin ja 
Ranskan yhteinen osuus. Niiden 
jälkeen tulevat Norja, USA, Venäjä 
ja Hollanti.

Traktorimaahantuojilla  
oma näyttely 
Nyt järjestetyssä Agromek-näyt-
telyssä esiteltiin maatalouskonei-
ta ja kotieläintekniikkaa, jota oli-
kin hämmästyttävän paljon. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä ilman si-
tä näyttelyhalleja ei olisi saatu täy-
teen. 

Perinteisistä Agromekeista 
näyttely poikkesi oikeastaan vain 
siten, että sitä oli lavennettu maa- 
ja viherrakentamisen sekä ympä-
ristönhoidon ja teiden kunnossa-
pidon suuntaan. Oma sijansa oli 
asuintalojen pihapiirin hoitotek-
niikalla. Näitä alueita edustavien, 
noin 110 yrityksen tuotteet täytti-
vät yhden hallin.

Puheenjohtaja Hansen piti 10 
kuukautta aikaisemmin pidettyä 
näyttelyä yhtenä syynä kokonais-
kävijämäärän selkeää pudotuk-
seen. Muita syitä olivat hänen mu-
kaansa epäselvä tilanne kotieläin-
rakennusten ympäristölupien kä-
sittelyssä ja pelko talouskriisin laa-
jentumisesta.

Hansen jätti mainitsematta yh-
den lisäsyyn. Herningin naapuri-
kaupungissa, Fredericiassa pidet-
tiin Agromekin aattona, vain kak-
si viikkoa aikaisemmin traktorei-
den ja maatalouskoneiden maa-
hantuojien yhdistyksen ennakko-
myyntinäyttely LIB 2008. 

Traktori- tai puimuriuutuuksia 
hakevat viljelijät ja koneurakoitsi-
jat suuntasivat sinne, koska valta-
osa tarjonnasta löytyi sieltä. LIB-
näyttelyn kävijämääräksi kerrot-
tiin noin 16170.

Agromekin traktori- ja puimu-
ritarjonta on erittäin rajallinen eli 
esillä olevat tuotteet kuuluvat sar-
jaan muut, joiden osuus kokonais-
markkinoista jää noin 5 prosent-
tiin.

Kyntöpakkeri kahdella eri kokoi-

sella varpajyrällä

Tanskalainen Kvik-Pak palkittiin näyttelyssä kol-
men tähden uutuutena. Tanskassa viljellään pal-
jon hyvin keveitä maita ja kynnön tiivistäminen on 
saatava hyvin tehtyä veden kapillaarinousun var-
mistamiseksi.

Pakkerissa on kaksi eri kokoista vankkarakenteis-
ta varpajyrää. Isokehäisempi pyörii löysässä maassa 
paremmin ja tekee maan esitiivistämisen. Pienike-
häisempi tekee lopullisen tiivistämisen ja tiukem-
paan kuin isokehäinen ja se jaksaa pyöriä isokehäi-
sen jo kertaalleen tiivistämässä pohjassa. Pakkeri 
on samalla 1.200 kg etupaino

Kvik-Pak on uu-
tuuspakkeri hyvin löy-
sille hietamaille, joita 
Tanskassa on runsaas-
ti. Kun kyntöpohja on 
pakkerilla saatu tiivis-
tettyä riittävästi, kylvö 
voidaan tehdä suoraan 
kynnökselle.

Pakkerin oivallus on kaksi eri kokoista varpajyrää. Varapajyrän sisällä on kaavin, eikä 
jyrä ei mene umpeen märässäkään maassa.

Juolavehnät poikki ja pintaan

Keveillä maalajeilla, jollaisia Tanskassa on pal-
jon, juolavehnä on luomuviljelyn iso ongelma. 
CMN Kvik-Killer kurittaa juolavehnää läpileik-
kaavilla hanhenjalkaterillä ja nostaa irtileikkau-
tuneet ruohot ylös ajosuuntaan vastaan pyöri-
villä pitkillä piikkikeloilla. Juolavehnät jäävät 
pellon pinnalle kuivumaan.

Leveimmän mallin työleveys on 6 m ja koos-
tuu kahdesta kultivaattoriosasta sekä sen taka-
na olevasta kolmiosaisesta piikkikelasta. Kulti-
vaattori ja kelaosa ovat toisistaan erilleen otet-
tavissa.

Kultivaattorin työsyvyyttä säädetään pyörien 
korkeutta muuttamalla.

Kultivaattoripiikit on suojattu kiveen ajon va-
ralta joko murtopulteilla tai jousilaukaisijoilla.

Kvik-killerin siipiterät 
ovat leveät, läpi leikkaa-
vat. Piikit on mallista riip-
puen suojattu murtopul-
tilla tai jousella.

Kultivaattorin taka-
na juolavehnät pintaan 
nostava piikkikela. Ke-
la pyörii vastasuuntaan. 
Kuiva aurinkoinen ilma 
kuivattaa juolavehnät.
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Niittomurskaimella heinää 11,6 m leveydeltä yhteen karheeseen

Kun heinä halutaan jättää leveäksi ma-
toksi, sivuosien hihnakuljettimet nostetaan 
hydraulisesti ylös.

JF:n leveimmässä, hinattavassa niittomurskainmallissa työleveyttä on 11,6 m. Silti heinä 
saadaan kauniille keskikarheelle. Murskain koostuu kolmesta osasta. Keskiosa on traktorin 
nokalla ja sivuosat perhosmallisesti traktorin takana. Sivuosien heinä siirtyy keskelle leveäl-
lä hihnalla ja siirto on siten hellävarainen.

Syvämuokkain  
lautasmuokkaimen 
edessä

He-Va on yhdistänyt lautasmuok-
kaimen eteen syväkultivaattorin. 
Työsyvyys voi olla jopa 30 cm. Sen 
perään on kytketty hinattava lau-
tasmuokkain ja tällainen yhdistel-
mä sopii valmistajan mukaan hy-
vin esimerkiksi öljykasvien kyl-
vöalustan tekemiseen. Öljykasvit 
hyötyvät syvästä muokkaukses-
ta. Silloin ne saavat paalujuurel-
le mahdollisuuden päästä syvälle. 
Lautasmuokkaimella saa hienon 
ja tasaisen kylvöpohjan. Muokkai-
men takana on pakkeritukki.

Kultivaattoriosan ja lautas-
muokkaimen saa irrotettua toisis-
taan ja niitä voidaan käyttää myös 
erikseen.

He-Va on toteuttanut kahden muokkaimen yhteen niputuksen: edessä syväkultivaattori ja takana lau-
tasmuokkain.

Näyttelyn leveimpiä koneita oli He-Van 15-metrinen jyrä. 
Rakenne on toteutettu niin, että äärilaidoillakin jyrän paino 
maata vasten säilyy samana kuin keskellä.

ã

ã ã



NRO 1     15. 1. 2009MESSUT JA TAPAHTUMAT80 MESSUT JA TAPAHTUMAT 81NRO 1     15. 1. 2009

Luomukuusitutkimuksen rahoitus katkolla

Tanskassa joulukuusten viljely on suurta bisnestä: vuodessa tuotetaan 10 miljoo-
naa joulupuuta, joista vientiin menee 8,3 miljoonaa, pääasiassa saksalaisille mar-
ketketjuille.

Ne ostaisivat mielellään ainakin 300 000 luomukuusta, mutta Tanskasta niistä 
kyetään toimittamaan vain kolmannes. Niistäkin puolet eli 50 000 on tuotettu ”puo-
liekologisesti” IP-käytäntöjen mukaan.

Tähän asti joulupuiden luomuviljelyn tutkimusta on rahoitettu 6–8 miljoonalla 
kruunulla valtion ja kuusenkasvattajien perustaman säätiön varoin. Puolet varoista 
on tullut tuottajilta, puolet valtiolta.

Alkanut vuosi näyttää karsivan tutkimusta, koska valtion on tiukan budjettilin-
jansa takia karsinut oman osuutensa säätiön rahoituksesta. Tuottajat pelkäävät tut-
kimuksen loppuvan kokonaan.

Luomukuusten kasvatus kiinnostaa, koska niistä saa paremman keskihinnan, jo-
ten iso viljelijäjoukko olisi valmis siirtymään luomuun heti, kun varmat ekologiset 
viljelymenetelmät vain löytyisivät. Mikäli tutkimusrahoitusta karsitaan, luomuun 
siirtyminen hidastuu.

Joulupuun kasvattaminen kestää kahdeksan vuotta. Mikäli luomukasvustoon 
seitsemäntenä vuonna iskee sienitauti tai muu sen tuhoava vitsaus, kahdeksan vuo-
den työ menee hukkaan. Erityisesti kaivataankin tietoja kestävän kehityksen mukai-
sista torjunta-aineista.

Urakoitsijat siirtyvät tilalta ja lohkolta toiselle useitakin 
kertoja päivässä. Bögballen uusi järjestelmä helpottaa ura-
koitsijan työtä, siilä lohkotiedot voidaan etukäteen tallentaa 
kotimikron avulla muistitikulle. Kunkin lohkon levitysmäärät 
siirretään muistitikulla levittimen tietokoneyksikköön. Kun 
kuljettaja tulee pellon laitaan, hän valitsee levittimen tiedos-
tosta ainoastaan oikean peltolohkon. Kone säätyy heti tämän 
lohkon lannoitustietojen mukaisesti. 

Thyregodin omistama Kimadan on kehittänyt  uuden me-
netelmän, joka vähentää lannan ravinnetappioita. Lieteva-
naa peitetään vaahtokuorella. Vaahto on lievästi rikkihapon 
happamoittama ja se estää hyvin ammoniakin haihtumiseen. 
Vaahto häviää parissa kolmessa tunnissa. Vaahtosuojausta 
on mahdollista käyttää myös multaimissa. Kerromme Kone-
viestin numerossa 3 järjestelmästä lisää.  

Kimadan lietevaunun 
pyörien korkeutta voidaan 
muuttaa kummallakin puo-
lella erikseen ja siten vaunu 
saadaan kulkemaan vaaka-
suorassa myös rinnepellolla.

Neuvontajärjestön INVEOnline-palvelussa 
on mahdollista tarkastella ja vertailla erilais-
ten koneinvestointien kannattavuutta. Tässä 
esimerkissä kohteena on käytetty, 6-metrisel-
lä pöydällä varustettu leikkuupuimuri, jonka 
ostohinta on 550 000 kruunua eli noin 76 000 
euroa. Pitoajaksi on arvioitu 8 vuotta ja pois-
toprosentiksi 18. Puitavaa on 300 hehtaaria. 
Laskelman mukaan hankinta on kannattava, 
sillä vuotuinen puinti-alavaatimus, 156 heh-
taaria, täyttyy. Puimuri-investoinnin takaisin-
maksuaika on neljä vuotta. Vastaavankokoi-
sen uuden puimurin hinta on noin 180 000 eu-
roa. Jotta hankinta olisi kannattava, puintialan 
pitäisi olla selvästi suurempi. Palveluun voi tu-
tustua osoitteessa www.landscentret.dk/IN-
VEOnline.

Stiga Titan 32 H ei ole 
vain ajoleikkuri, vaan kiin-
teistönhoidon monitoimiko-
ne. Moottorina on 23 kW:n 
tehoinen, 3-sylinterinen ja 
vesijäähdytteinen, 1,3-lit-
rainen Yanmar-diesel. Voi-
mansiirto on hydrostaatti-
nen, neliveto on jatkuva: jo-
kaisessa pyörässä on oma 
napamoottorinsa. Ajovoi-
mansiirtoon ja työhydrau-
liikkaan on voimanottoak-
selilta voimansa saava 14 
kuutiosentin hammaspyö-
räpumppu, jonka tuotto on 
42 l/min 21 MPa:n paineel-
la. Apupumpun tuotto on 
12,5 l/min 12,5 MPa:n pai-
neella. Työhydrauliikan liitti-
miä on edessä kaksi, taka-
na yksi pari. Lämmityslait-
teella varustettu ohjaamo 
on vakio. Siellä on valmius 
ilmastointilaitteille.

Tulevaisuudessa työnantajat joutu-
vat lakisääteisesti osoittamaan liikku-
vien työkoneiden kuljettajien kehoon 
kohdistuvan kokonaistärinän. Gram-
merin kehittämä VibroControl kiinnite-
tään tarralla työkoneen istuinrunkoon. 
Se käynnistyy erillisestä virtapainik-
keesta. Sen voi antaa olla päällä koko 
8 tunnin työvuoron ajan tai sammuttaa 
taukojen ajaksi. Kehoon kohdistuvat 
tärinäarvot tallentuvat laitteen muis-
tiin. Laitteessa on USB-kaapeli, jolla se 
kytketään tietokoneeseen. 
Tärinäarvot voidaan siirtää 
suoraan Exceliin tai Wordiin. 
Laitteen veroton hinta Tans-
kassa on 3000 euroa. Pak-
kauksessa on laitteen lisäksi 
ohjelmaromppu, käyttöoh-
jekirja, AA-paristot ja kiinni-
tystarrat.
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Kotieläintekniikan 
uutuuksia
   Norman Dunn

Rahoitusapua kotieläin- 
rakennuksen toimittajalta
Gråkjær Staldbyg, Pohjois-Eu-
roopan suurimpiin lukeutuva si-
kala- ja navettarakennusten ko-
konaisurakoitsija, tarjoaa asiak-
kailleen rahoitusapua. 

”Tanskalaiset pankit ovat val-
miita rahoittamaan 80 prosent-
tia uusien tuotantorakennusten 
pääomakustannuksista. Me tar-
joamme valikoiduille asiakkaille 
lainaa omarahoitusosuuden ver-
ran pankkirahoituksen varmista-
miseksi”, yhtiön tiedotuspäällik-
kö Tommy Wölk selittää.

Lisäksi yritys tarjoutuu teke-
mään veloituksetta hankkeen ja 
investoivan tilan kannattavuus- 
ja riskianalyysin sekä pitkän aika-
välin taloussuunnitelman rahoi-
tushakemuksen tueksi.

Gråkjär on myös perustanut 
erillisen osaston vastaamaan uu-
sien navetoiden ympäristösuun-
nitelmien laadinnasta.

Gråkjärin Cool Comfort -kumimatto asennetaan porsituskarsinan 
lattialle. Se varjelee emakon hartioita. Pehmeän maton pintakerrok-
sen alla on putkitettu pehmuste. Emakon alla voidaan kierrättää viile-
ää vettä, koska se viihtyy parhaiten noin 10 asteen lämpötilassa. Por-
saat voivat oleskella 27 asteen lämmössä.

Epoksiresiinipinnoite estää tehokkaasti betonisten lattiaelement-
tien karkeutumisen korroosion vuoksi. Kestoiäksi luvataan vähintään 
15 vuotta. Gråkjär Staldbyg.

Poistoilmansuodattimia 
sikalan tuuletuskanaviin
Katon poistoilmakanaviin asen-
nettavien Skioldin Clean Tube 
-suodatinten sanotaan poistavan 
75 prosenttia sikalasta haihtuvasta 
ammoniakista, 50 prosenttia ha-
justa ja lähes kaiken pölyn.

Suodattimet voidaan asentaa 
myös jälkikäteen. Jokaiseen ka-
navaan tulee hunajakennoraken-
ne, jonka täytteenä on lasikuitua. 
Täytteen kaikki pinnat on päällys-
tetty resiini- ja laavakivituhkalla. 
Pölynsidontakyvyn vuoksi ken-
noon johdetaan jatkuvasti hieman 
vettä; vesimääräksi riittää 100 lit-
raa vuorokaudessa.  Vesi poistuu 
suodattimesta painovoimaisesti. 
Karkea suodatinpinta on optimaa-
linen alusta ammoniakkia suodat-
taville mikro-organismeille.

Turvallisempi emakkokarsina
Vissing sanoo kehittäneensä pikkuporsaille turvallisemman emakkokar-
sinan. Combisti-karsina on pultattu kiinni vain etuosastaan, jolloin taak-
se jää emakolle enemmän tilaa. Myös porsaat pääsevät väistämään ma-
kuulle asettuvaa emakkoa. Karsinan sisällä sen molemmin puolin on jou-
sikuormitteiset pitkittäiset tangot, jotka ohjaavat emakkoa laskeutumaan 
ensin vatsalleen ja kääntymään vasta sitten sivulle. Karsinan molemmilla 
sivuilla on tilaa, jolloin porsaat eivät jää emakon ja karsinan seinän vä-
liin, jos ne joutuvat väärälle puolelle emakkoa. Uutta Vissingin mukaan 
on myös se, että ruokintakaukalo on lattiatasolla. Suunnittelijoiden mu-
kaan siat syövät luonnossakin maan tasalta.

Leluja lihasikalaan
Pig-Star aktivoi si-
koja toimintaan, jol-
loin niiden aggres-
siivisuus vähenee. 
Kovamuoviset täh-
det ripustetaan kar-
sinoiden yläpuolelle 
ruostumattomaan 
ketjuun. Myyjä lu-
paa niiden kestä-
vän vuosia. Pehme-
än pintansa ansiosta 
ne on helppo pitää 
puhtaina. 10 tähden 
pakkaus maksaa 
1390 Tanskan kruu-
nua, eli hiukan alle 
200 euroa.

Säädettävä joustoparsi
Tanskalaisen Cow-Shoppingin Green Stall -makuuparsissa on joustavik-
si asennetut sivukaiteet, jotka myötäilevät parteen asettuvan tai siitä nou-
sevan lehmän liikkeitä. Niissä on pehmeä muovipinnoite. 

Myös niskapuomi joustaa ja sen korkeus voidaan säätää vastaamaan 
eläinten korkeutta.

Iso Veli valvoo navetassa
CowDetect seuraa lypsylehmien liikkeitä ja käyttäytymistä navetassa. Jat-
kuvasti kerättävää tietoa on, kuinka paljon kukin eläin käyttää aikaa syö-
miseen ja lepäämiseen ja miten aktiivinen se on. Järjestelmään kuuluu 
myös lehmien kiiman- ja terveydentarkkailu. Laitteiston elektroniikka 
on koottu teollisuusstandardien mukaisista komponenteista ja sen käyt-
tämä ohjelmisto lypsykarjatilallisten laatiman toivelistan mukaiseksi.

Kullakin lehmällä on transponderi kaulassaan, jonka lähettämiä sig-
naaleja navetan kattoon asennetut skannerit välittävät tietokoneelle. 
Näistä viesteistä tietokoneeseen asennettu ohjelma näyttää kolmiulot-
teisen kuvan jokaisesta lehmästä. 

Karjanhoitaja voi tarkastaa ongelmalehmät yksilöittäin. Hänen tas-
kuunsa mahtuva vastaanotin lähettää järjestelmälle viestin ”karjanhoita-
jan tarkastama”, kun tarkastaja on noin viiden metrin päässä lehmästä.

Tehostuneen tarkkailun väitetään parantavan eläinkohtaista tulosta 
335 euroa vuodessa.

GreenStall-makuuparren kaiteet ja puomit joustavat eläimen liik-
keitä. Niskapuomin korkeutta voidaan säätää.

Skioldin Clean Tube -suodattimet voidaan asentaa standardimit-
taisiin ilmanpoistokanaviin.

Kirkkaan keltaiset  ”tähdet” houkuttavat 
puuhailemaan ja kestävät.

Combisti-karsinan sanotaan olevan mukavampi emakolle ja turval-
lisempi porsaille.

Lehmien liikkeiden jatkuva tarkkailu navetassa ja siihen liittyvä leh-
mien rehunkäyttöä, terveyttä ja kiimankiertoa seuraava ja analysoiva 
ohjelma muodostavat Aage Hindheden esittelemän CowDetect-jär-
jestelmän.
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Uusiutuvan energian puolella kat-
tiloita ja polttimia kehitetään en-
tistä vähäpäästöisemmiksi. 

Nykytekniikalla polton päästö-
rajat alitetaan kattilan toimiessa 
nimellistehollaan tai liki sitä polt-
toaineesta riippumatta. 

Modernit kattilat kyllä säätyvät 
nollatehoon, mutta tuolloin nii-
den päästöjen rajoittamiseen tar-
vitaan kallista ohjaustekniikkaa. 
Toinen, edullisempi tapa on vält-
tää kokonaan nollatehoalue ja kat-
tilan ylläpitokäynti.

Tällöin kattilan koosta riippu-
matta apuna on varaaja: kun se on 
täyteen ladattu, tuli saa sammua ja 
kattila menee standby-tilaan. Hä-
viöiden välttämiseksi myös savu-

pelti menee automaattisesti kiinni. 
Tauon aikana verkkoon puretaan 
varaajan energiaa. Tuli sytytetään 
automaattisesti, kun varaajaveden 
lämpötila jäähtyy alarajaan.

Toisin sanoen: kattilan ei halu-
takaan toimivan parhaalla mah-
dollisella hyötysuhteella 0–100 
prosentin tehoalueella, vaan riit-
tää, että hyötysuhde on korkeim-
millaan ja päästöt hallinnassa 40–
100 prosentin alueella.

Tästä esimerkkeinä Överdahlin 
isot olkilämmitysyksiköt ja tshek-
kiläinen, 25 kW:n Benekov R 25 S 
-stokerikattila. Jälkimmäisessä oli 
uusi, niin ikään edullinen ”me-
kaaninen” arina runsastuhkaisen 
polttoaineen, kuten viljan polt-

toon. Automaattisytytys on kuu-
mailmapuhaltimella.

Polttoaineputken päähän, 
arinapinnan alapuolelle tulee eri-
koisteräksestä valmistettu, hieman 
alaspäin kartioituva kaulus, jonka 
lämpölaajeneminen saa aikaan 
tuhkakakun murtamiseen tarvit-
tavan, muutaman millin liikkeen. 
Tuhkalle antaa lisävauhtia ruuvin 
alakautta syöttämä uusi polttoai-
ne.

Hakevarastokoot vaihtelevat 0,7 
kuutiosta 5,4:ään. Varastokuljetti-
mena ovat jousipurkain ja ruuvi. 
Syöttölaitteen, stokerin ja kattilan 
hinnaksi sanottiin noin 10 000 eu-
roa. Valmiista kattilahuoneesta ja 
savuhormista joutuu maksamaan 

4000 euroa lisää.
Överdahl on toimittanut Suo-

meen nimellisteholtaan 850 kW:n 
olkikattilan ja siihen liitettävän 
100 000 litran varaajan. Kattilan 
oma vesitila on 7500 litraa. Pie-
noismallin edessä oli kauko-oh-
jain, jolla kattilan täyttöluuk-
ku avataan ja suljetaan autotallin 
oven tapaan. 

Pesään mahtuu kolme läpimi-
taltaan 2 metrin pyöröpaalia tai 
7–8 kuutiota polttopuita. Kattilan 
käyntiä ohjataan varaajan ala- ja 
ylärajatermostaatilla: standby -ti-
lassa tuli sammuu. Tulipesät ovat 
keraamisia, niissä on vaakatuubit. 
Malleja on kuusi: 180–850 kW.

Överdahl-olkikattilan pienoismallin mu-
kaista laitosta ollaan asentamassa Suo-
meenkin. Tänne toimitettava kattila on mal-
liston suurin, 850 kW. Se kytketään 100 000 
litran varaajaan. Kattilan täyttöluukku voi-
daan avata ja sulkea kaukosäätimellä.

Överdahlin jou-
sipurkaimen jatkee-
na oleva ruuvin käyttö-
moottorin teho on vain 
250 wattia. Pieni tehon-
tarve selittyy ruuvin ra-
kenteella: alapäässä 
lehtien väli on harva. 
Ruuvikotelon yläpääs-
sä on puolestaan noin 
30-senttinen aukko, 
josta hakkeen joukos-
sa olevat tikut pääsevät 
putoamaan alas.

Tshekkiläinen Be-
nekov R 25 S -kattila 
on suunniteltu hakkeel-
le ja pelleteille. Viljan-
polttoon se varustetaan 
itsepuhdistuvalla ari-
nalla: erikoisteräkses-
tä valmistettu väliren-
gas supistuu ja laaje-
nee lämmönvaihtelun 
mukaan. ”Arinaliikettä” 
on vain muutama milli, 
mutta valmistajan mu-
kaan se riittää. Ratkaisu 
on suojattu patentein.

Kattilan ei tarvitse säätyä nollateholle

ã

ã
ã

New Holland-trakto-
riin asennettu keskusvoite-
lujärjestelmä rasvaa etuak-
seliston, takanostolaitteiden 
nipat ja lisäksi tarjolla on lii-
täntä hinattavalle työkoneel-
le, kuten kyntöauralle tai lie-
tevaunulle. Tällöin tarvitaan 
kaksi eri pumppua, jolloin 
järjestelmän veroton hinta 
nousee likimain 5000 euroon. 
Pelkkä etuakseliston kes-
kusvoitelu maksaa nippojen 
lukumäärän mukaan 2000–
3000 euroa. Akkukäyttöinen 
PowerLuber 1442-E -ras-
vaprässi on huokeampi vaih-
toehto, noin 370 euroa. Siitä 
voi valita kaksi rasvaustehoa: 
joko iso vaseliinimäärä 240 
grammaa minuutissa keski-
paineella tai keskitetty määrä 
yhdellä 482 barin paineiskul-
la. Salkussa on koneen lisäk-
si 14,4 voltin akku, purkava 
laturi ja olkahihna. Jousivah-
visteisen rasvausletkun pi-
tuus on 760 milliä. Akun lu-
vataan latautuvan tunnissa. 
Täyteen varatulla akulla tyh-
jentää kolme prässillistä.

Soft1-laastariautomaatti on tarpeen niin korjaamossa, huoltoautossa kuin keittiössäkin. Sen 
kelalla on viisi metriä 2-senttistä itsekiinnittyvää ja vettähylkivää laastaria. Laastarin saa poikki 
nuppia sivuun vetämällä. Automaatin voi kiinnittää seinään tai muuhun sopivaan paikkaan. Sen 
hinta on 41 euroa, 23 eurolla saa kaksi laastarirullaa. Laite löytyi BT Tool Aps:n osastolta  
(www.bttool.dk).
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Englantilaisvalmisteisten Baxi Ecogen 
mini-CHP -laitteiden myynnin pitäi-
si alkaa Tanskassa vuoden alussa. Maa-
kaasukäyttöisen stirlingmoottorin läm-
pöteho on 6 kW ja sähköteho 1 kW. 

Mikäli lämmöntarve ylittää 6 kW:n 
tehon, laitteen apupoltin käynnistyy, 
jolloin saadaan 18 kW:n lisäteho. 

Lämmöntarpeen pienetessä laitteen 
teho säätyy 4 kW:iin. Tuolloin sähköte-
ho vähenee 0,5–0,6 kW:iin.

Toinen Baxin uutuus oli pienikokoi-
nen ja kodinkoneen oloiseksi muotoil-
tu SK14/SK28-pellettikattila. Edelli-
sen mallin nimellisteho on 14, jälkim-
mäisen 28 kW. Ne toimivat 4–14:n ja 
8–27 kW:n tehoaluella. Polttoaine siir-
retään varastosta kattilan polttimelle 
taipuisalla spiraaliruuvilla. Kattila vaa-
tii rinnalleen varaajan tai lämmönvaih-
timen käyttövedelle, koska sen vesitila 
on alle 40 litraa.

Pystyputkilämmönvaihtimessa on 
automaattinuohoin, pesän alla tuhka-
ruuvi. Tuhka-astian tilavuus on 28 lit-
raa, jonka tyhjennystarpeeksi valmistaja 
arvioi kaksi kertaa vuodessa.

Pienempää mallia sai messutarjouk-
sena ilman veroa 9700 eurolla. Hintaan 
kuului 2 metrin syöttöruuvi, 300 litran 
polttoainesiilo ja kierrätyspumput.

Maakaasukäyttöisen stirlingmoottorin 
lämpöteho on 6 kW ja sähköteho 1,1 kW.

Kodinkoneeksi naamioitu Baxi-keskus-
lämmityskattila.

Voiko tästä enää 
kieltäytyä: 4000 kruu-
nua eli rapiat 500 euroa 
hyvitystä vaihdettaessa 
uuteen kattilaan?

Titan Heating mark-
kinoi Ashley Plus -mär-
kä-kuivaimuria myös 
tuhkanpoistoon, ei kui-
tenkaan kuuman tuh-
kan. Imurissa on kaksi 
14 litran säiliötä ja usei-
ta suodattimia, joista 
osa pestäviä. Moottorin 
liitäntäteho on enimmil-
lään 1400 wattia, alipai-
ne 20,4 kPa ja ilmamää-
rä 67 litraa sekunnissa. 
Kone painaa 9 kiloa. 
Veroton hinta noin 180 
euroa.

Etävalvontaa ja -ohjausta

KSM Multistokerin kehittämä Web Control -ohjelma mahdollistaa läm-
pökeskuksen etävalvonnan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla verkon 
yli gsm-modeemin kautta. Ohjelma tulee vakiona kaikkiin yli 500 kW:n 
kattiloihin. Jo käytössä oleviin laitoksiin sen saa piirikortin vaihdolla. 
Erillishankintana se maksaa noin 1000 euroa.

Ohjelman avulla voidaan seurata mm. jäännöshappea, kattilaveden 
lämpötilaa, kattilan kuormitusta, kaikkiaan 21 parametria. Lokiin tal-
lentuvat tiedot päivittyvät 30 sekunnin välein. Parametreja voidaan tar-
vittaessa muuttaa tietokoneen tai älypuhelimen avulla. Ohjelman seuraa-
va versio sisältää virtuaalisen energiamittarin. 

Tällä hetkellä valmistajan seurannassa on kaksi kattilaa, joista toinen 
on Japanissa, toinen Thaimaassa. Ohjelma toimii Windows XP Pro -ym-
päristössä.

Kattilan toimintaa voidaan seurata ja muuttaa kauko-ohjatusti ku-
van vasemman reunan pikkunäytöllä.

Siirrettävillä öljykäyttöisillä läm-
minilmakehittimillä pitäisi tuot-
taa yhä isompia lämpötehoja, 
mutta tällöin riskinä on niiden 
koon kasvu ja siirrettävyyden me-
nettäminen. 

Italialainen lämmitinvalmista-
ja Biemmedue SpA on ratkaissut 
tämän ongelman kierrättämällä 
savukaasut lämmittimen poltto-
kammion keruupinnoissa neljään 
kertaan, ennen kuin ne puhalle-
taan hormiin. Näin lämmittimeen 
voidaan syöttää enemmän öljyä ja 
saada lisää tehoa sen lämmönvaih-
timen kokoa, siten myös ulkomit-
toja kasvattamatta.

Lämmittimen teho 7,14 kilon 
öljynkulutuksella on 74,4 kW. 
Lämmittimessä on erillinen 150 
litran öljysäiliö. Lisäksi siinä on 
imuletku ulkoiseen säiliöön kyt-
kentää varten. 

Polttimella on oma palamisil-
mapuhallin. Lämmittimen puhal-
lin on kaksivaiheinen. Lämmitti-
men veroton hinta Tanskassa on 
noin 1825 euroa.

Oklima SE 400/Arcotherm EC 105 on uuden sukupolven lämminilmakehitin. Palamiskaasut kiertävät 
polttokammiossa neljä kertaa.

Maakaasukäyttöinen stirling

Ilmastonmuutos: Jyllantilaisisäntä korjasi kaksi ohrasatoa viime vuonna

Agromek-näyttelyn aikaan (25.11.2008) Berlingske Tidende -sanomalehdessä oli pysäyttävä uutiskuva ja siihen liittyvä lyhyt teksti: jyllantilainen 
viljelijä Herluf Hensberg korjaamassa syksyn toista ohrasatoaan marraskuisessa nollakelissä.

Isännän mukaan kyseinen 15 hehtaarin lohko oli kylvetty heinäkuussa. Hänen mukaansa toisen sadon viljely ei ole välttämättä taloudellisesti 
kannattavaa, koska 3 tonnin keskisato jää alle puoleen normaalista, mutta laadultaan se kelpaa hyvin sianrehuksi. Toki sitä joudutaan kuivaamaan-
kin pidempään kuin normaaliin korjuuaikaan.

Hensberg ei aio jättää kokeiluaan yhteen vuoteen. Ensi satokaudella on tavoitteena kylvää pari viikkoa aikaisemmin. Hän pohtii myös vaihto-
ehtokasveja: nopeakasvuisempana peruna saattaisi tulla kyseeseen tai toisen sadon voisi viljellä myös bioetanolin raaka-aineeksi, kunhan toisen 
polven etanolinvalmistus kehittyy tuotantomittaan.

Sadonkorjuu on aikaistunut Tanskassa 10 vuodessa kaksi viikkoa.
Asiasta haastateltu tutkija suosittaa ohran tai perunan asemesta kylvämään mahdollisimman myöhäistä maissilajiketta, joiden satoisuus on ai-

kaisempiin lajikkeisiin nähden 20–30 prosenttia suurempi. Tätä kautta ilmastonmuutoksen mahdollisen hyödyn voisi maksimoida.

Lisää tehoa lämminilmakehittimestä
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