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Faresin Handlers 
-kurottajat Agrimarketin 
valikoimiin

Maatilojen logistiikkatarpeet kas-
vavat vuosi vuodelta. Agrimarket-
ketju vastaa kysyntään kehittämäl-
lä valikoimia, joihin kuuluvat eri-
laiset kone- ja kuljetusketjut sekä 

kapasiteetiltaan tehokkaat vau-
nut. 

Kurottajia käytetään kiinteis-
töhuollossa, viherrakentamisessa 
ja rakentamisessa. Agrimarket on 

Agrimarket-ketjun kurottajavalikoimat ovat 
laajentuneet. Faresin Handlers -mallisto tarjo-
aa vaihtoehtoja aina 6 metrin nostokorkeuteen 
ulottuvista kompaktikokoisista kurottajista aina 
18 metrin ympäripyöriviin malleihin saakka.

Ismo Sairanen

valtakunnallisena toimijana vah-
vasti mukana näillä sektoreilla, 
joten Faresin Handlers -kurottaja 
täydentää myös näiden toimialo-
jen valikoimaa.

Faresin Handlers -kurottajien 
maahantuojana jatkaa Tapio Pirt-
tinen Oy. Nyt tehdyn sopimuksen 
johdosta Agrimarket hyödyntää 
Tapio Pirttinen Oy:n erityisosaa-
mista niin maahantuojana kuin 
myös kotieläinrehun- ja kappale-
tavaran käsittelyssä. Sopimus on 
jatkoa Hankkija-Maatalous Oy:n 
ja Tapio Pirttinen Oy:n aiemmalle 
yhteistyölle Faresin-seosrehuvau-
nujen ja Cabe-murskainten mark-
kinoinnissa.

Tapio Pirttinen Oy:n ja Agri-

marketin uusi yhteistyösopimus 
julkistettiin ja ensimmäinen uu-
distunut Faresin Handlers -mal-
li 6.28  ensiesiteltiin maaliskuussa 
Tampereen Agrimarketissa Kevät-
Agripäivillä.

Kurottajat valmistaa Faresin 
Industries, jonka pääartikkeleita 
ovat seosrehuvaunut ja kurottajat. 
Yritys kuuluu italialaiseen Fare-
sin Holding -konserniin. Viennin 
osuus yrityksen tuotannosta on 
noin 70 prosenttia. 

Kurottajia myös  
maatalouskäyttöön
Faresin Handlers -kurottajien eri-
tyisesti maatalouskäyttöön suun-
nitellut 6.28- ja 7.30-mallit ovat 

uudistuneet. Nykyisin kurottajat 
ovat entistä vakaampia, sillä puo-
min kiinnityspiste ja painopiste 
ovat taaempana kuin aikaisem-
min, minkä johdosta akseliväliä on 
myös jatkettu 200 millillä. Samalla 
sivunäkyvyys on parantunut. 

Moottori, voimansiirto ja hyd-
raulijärjestelmät (pumput, suo-
dattimet, putket ja hallintalaitteet) 
on sijoitettu runkoon uudelleen, 
jolloin  monet ominaisuudet ovat 
parantuneet. Jäähdytys on aiem-
paa tehokkaampi, koska jäähdy-
tin on suoraan moottorin edessä. 
Näkyväisyys sivusuuntaan on pa-
rempi. Huoltaminen on helpottu-
nut ja nopeutunut. n

Ensimmäisenä uudistuneena mallina Tampereen Agrimarketissa 
esiteltiin työpainoltaan 5,3-tonninen Faresin Handler 6.28 -kurottaja. 
Kone nostaa 2800 kiloa vajaan kuuden metrin korkeuteen.

Näkyvyys oikealle sivulle on 
aikaisempaa parempi, johtuen 
puomin alemmasta kiinnitykses-
tä ja uudelleen muotoilusta ko-
nepeitosta. Kuorman tuntevaa 
hydrauliikkaa hallitaan yhdellä 
joystick-vivulla.

6.28-mallissa on vakiona 
75-kilowattinen Deutzin mootto-
ri. Lisävarusteena voidaan valita 
94-kilowattinen Iveco. Molem-
missa uusissa kurottajamalleis-
sa hydrauliikan suurin tuotto on 
120 litraa minuutissa, mikä on 
30 prosenttia aiempaa enem-
män. Työliikkeet ovat nopeampia 
ja tarkempia uuden sähköises-
ti esiohjatun hallintavivun ansi-
osta.
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Kysy lisää.
Lähimmän Valtra-myyjän 

yhteystiedot saat numerosta
020 45 501 tai www.valtra.fi 

Power Partner  

UUSI 
VALTRA
VERSU 

•  uusi Valtran oma voimansiirto, 
 5-portainen pikavaihde, hallinta   
 kyynärnojasta 
•  automatiikalla 0-50 km/h 
 eteen ja taakse automaattisesti
•  uusi vedonvapautus
• uudet pikavaihdeautomatiikat,
 10 vaihdetta automaattisesti
•  erilliset hydrauliikka- ja 
 voimansiirtoöljyt 
•  kuormantunteva hydrauliikka,
 max. tuotto 160 l/min  
•  47 l öljyä ulkopuoliseen käyttöön
•  10 sähkölohkoa,8 ohjelmoitavaa 
• ylivoimainen ajomukavuus, paineilma-
 jousitukset, jarrullinen etuakseli 
• hiljaisin ohjaamo

• N142 Versu
• T162e Versu 

• T182 Versu
• T202 Versu

10 HYVÄÄ SYYTÄ 
VAIHTAA  – HELPOSTI

TERVETULOA KOEAJOLLE.

• N142 Versu • T182 Versu

VALTRA VERSU -MALLIT

VAL_versu_palsta_09.indd   1 27.2.2009   08:40:37


