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Sima 2009

Sima-näyttelyssä Pariisissa oli esillä työkonei-
ta runsain mitoin. Näyttelyn anti oli monipuoli-
nen.  Kotieläintalouden tekniikkaa erityisesti lan-
nankäsittelyn, kuivituksen ja seosrehuruokinnan 
osalta oli esillä mukavasti. Peltoviljelyn puolella 
suomalaisin silmin katsottuna uutuuksia oli niu-
kanlaisesti. Pääosassa olivat luonnollisesti Rans-
kan oman teollisuuden tuotteet. Saksalaiset työ-
konevalmistajat taisivat säästää suurimmat tulos-
sa olevat uutuutensa loppuvuoden Agritechnica-
näyttelyyn. Siman traktori- ja peräkärryantia on 
esitelty aiemmissa Koneviestin numeroissa. Tällä 
kertaa ovat vuorossa työkoneet.

 





 





 





 





Tecnoman lippulai-
va on ajettava Laser-
mallisto. Säiliökoot 
3200 litrasta 5200 lit-
raan ja puomileveydet 
24 metristä 42 metriin. 
Suomeen myytiin en-
simmäinen Laser-ruis-
ku tänä keväänä.

Berthoud on toinen 
ranskalainen ruiskui-
hin erikoistunut yh-
tiö. Molemmat kuulu-
vat samaan Exel In-
dustries-konserniin, 
joka omistaa myös 
Hardin. Tecnoman ta-
voin myös Berthoud 
valmistaa ruiskuja 
kaikissa kokoluokis-
sa. Berthoudin uusi 
nostolaitesovitteinen 
Alto-mallisto oli esillä 
Simassa.

Työkoneuutuuksia 
moneen  
lähtöön

Berthoudin suurimmat ruiskut ovat ajettavia Raptor-malleja. Säiliökoot 3200 ja 4200 litraa, puomileveydet 24–42 metriä. Moottorina on 180- 
tai 200-hevosvoimainen Deutz.

Kuhnin uutuus, hinattava 
Oceanis-ruisku on kunnioitus-
ta herättävä näky. Säiliökokoja 
löytyy 4500–7700 litraa ja puo-
mileveyksiä 24–48 metriä. Puo-
min malleja on valittavissa useita 
erilaisia.
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Erilaisia ruokintakärryjä käytetään Ranskassa ylei-
sesti laidunruokinnan ohessa. Kuvan CK-Industriesin 
valmistama vaunu on täysgalvanoitu ja varustettu 
aaltopeltikatoksella. Etu- ja takasermit on täytön hel-
pottamiseksi varustettu pikalukoilla.

Nautakarjan juomalaitteisiin erikoistunut La 
Buvette on tuonut markkinoille aurinkovoimal-
la toimivan vesipumpun. Solar Flow-järjestelmän 
aurinkopaneeli kääntyy automaattisesti aurin-
koon päin ja lataa pumpulle virtaa varastoivia ak-
kuja. Mallista riippuen akkujen teho riittää 10 päi-
vän ajan pumppaamaan 1200–2500 litraa vettä 
päivässä, vaikkei aurinko paistaisikaan.

Ranska on vahva naudanlihantuottaja. Vaakalaitteita oli Simassa esillä runsaasti.

ClimAir-paalikuivurissa voidaan kuivata sekä pyörö- että suurkanttipaaleja. Ilmakanavat 
on muotoiltu teräspellistä ja kuivurissa on kaksi kerrosta. Ilma puhalletaan kuivuriin läm-
mönvaihtimen läpi. Lämmöntuottoon voidaan käyttää erilaisia ratkaisuja, kuten öljyä, säh-
köä tai puupohjaisia polttoaineita.

CowHouse on kehittänyt uudenlaisen EasyFood-ruokintapöytäjärjestelmän. Järjestelmä säästää tilaa navetassa, sillä yhdellä ruokinta-
paikalla lasketaan pystyttävän ruokkimaan 2,5 lehmää. EasyFood-pöytä on säätyväleveyksinen, jolloin pöydälle voidaan lastata jopa viikon 
karkearehut kerralla. Toista ruokintaestettä liikutetaan sähkömoottorin vetämillä ketjuilla sitä mukaa, kun lehmät syövät rehua.
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Agrimonitor-poikimisenvalvontajärjestelmä helpottaa lehmien poi-
kimistarkkailua ja säästää työaikaa. Lehmän selkään vyöllä asetet-
tava valvontayksikkö seuraa supistusten väliä ja järjestelmä lähettää 
hälytyksen matkapuhelimeen, kun poikiminen alkaa. Yksi keskusyk-
sikkö pystyy hoitamaan kahdeksaa anturivyötä.

Joskinin lietevaunut voidaan varustaa Isobus-ohjaimella. Vaih-
toehtoisesti vaunun ohjaus voidaan liittää traktorin Isobus-väylään. 
Suurikokokoisesta näytöstä löytyy kaikki tarvittava vaunun ohjauk-
seen.

Lucas Castor on nostolaitesovitteinen paalisilppuri. Säiliöön mah-
tuu yksi pyörö- tai kanttipaali. Lastaus tapahtuu hydraulisesti toimi-
valla peräportilla, jonka nostokyky on 700 kg.

Lucasin uudessa Spirmix-seosrehuvaunussa on myös puhallin, 
jolloin sitä voidaan käyttää sekä seosrehuun tekoon että kuivikkeiden 
levittämiseen. Mallistossa on kaksi kokoa, 15,3- ja 17,5- kuutioiset 
mallit. Silpun lisäksi myös seosrehu puretaan puhaltimen kautta. Näin 
purkukorkeus on saatu normaalia apevaunua korkeammaksi.

Miro Scarabeo-lantaraappa kulkee itsestään lantakourun keskelle asennettua ohjainuraa pitkin. Raappa kulkee 250 watin sähkömootto-
rin turvin ja virtaa saadaan kahdesta 50 ampeeritunnin akusta. Vetävät pyörät ovat kumia. Työleveys on 1,70 metristä 5,00 metriin ja työskente-
lynopeus on 4 metriä minuutissa. Yhdellä raapalla voidaan siivota sopivilla ohjainurajärjestelyillä useampia kuin yksi lantakäytävä. Lehmät ei-
vät ihan helposti potkaise tätä robottia kumolleen, sillä painoa on mallista riippuen 800–1200 kg. Laitteen kehitystyötä on tehty jo yli 10 vuotta 
ja nyt markkinoilla on jo toinen sukupolvi. Hintaa kuvan mallilla on 12 000 euroa.
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Walterscheidin voimanottoakselin pikakytkentätutkielma on täl-
lä hetkellä tämän näköinen. Sakarakytkintyyppinen ratkaisu näyttää 
jo kohtuullisen toimivalta. Ensimmäinen versio esiteltiin vuoden 2007 
Agritechnica-näyttelyssä Hannoverissa. Saa nähdä, joko kaupallinen 
versio on valmis ensi syksyn Agritechnicassa.

Väderstadin Carrierin päälle on istutettu kylvökone ja yhdistelmä 
on nimetty osuvasti Carrier Drilliksi. Käyttöä löytyy kohta Suomesta-
kin, mikäli viherlannoituskasvit valtaavat alaa rehuviljalta.

JF Stollin suurin seosrehumalli on VM45. Kolmiakselisen ja kol-
mella sekoitusruuvilla varustetun vaunun kapasiteetti on hulppeat 
45 kuutiota.

Avant Tecnolla on mukavat markkinat myös Ranskassa, vakuuttaa 
myyntipäällikkö Olli Kurki. Uusi Avant 750-malli herättää kiinnostusta 
karjatilallisten keskuudessa.

Apevaunu-puhallinyhdistelmä alkaa olla kaikkien apevaunuvalmi-
stajien valmistusohjelmassa. Jeantilin yksiruuvinen MVV14P on tila-
vuudeltaan 14 kuutiota. Seosrehu puretaan sivuluukkujen kautta ja 
kuivikkeet levitetään silppuavan puhaltimen kautta.

Jeantil GT20500-lietevaunussa on kuumasinkitty runko ja tank-
ki. Kuvan mallin säiliötilavuus on 20,5 kuutiota ja vaunu on varustettu 
letkulevittimellä. Jeantilin vaunuihin on saatavissa useita eri levitin-
malleja.

Siman innovaatiopalkinnolla palkittu Eco-Mulch-äes on tarkoitet-
tu korvaamaan glyfosaattiruiskutus kasvuston tuhoajana. Leveä han-
henjalkaterä irrottaa muokkauskerroksen ja katkoo kasvien juuret. 
Jälkimmäisenä oleva pyörivä hara nostaa kasvinjätteet pintaan kuivu-
maan. Kieltämättä mielenkiintoisen näköinen tuttavuus. Työleveyksiä 
löytynee tarpeen mukaan.

Simassa oli pätevän näköisiä farmarisäiliöitä. Galvanoitu säiliö on 
varustettu saranoidulla ja lukittavalla kannella. Sähköinen 60 litran 
minuuttitehoinen pumppu pysyy hyvin säältä suojassa. 2000 litran 
säiliön hinta on 3468 euroa.

Emily Duomix-sekoituskauhasta löytyy 1,7 ja 2 kuution mallit. Hyd-
raulikäyttöiset kauhat voidaan sovittaa joko kurottajaan, etukuormaa-
jan tai kolmipistenostolaitteeseen. Lasti voidaan purkaa kummasta-
kin päästä.
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