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Oikaisu
Koneviestin 8/2009 Vasara- ja teräslevy-
mylly-taulukossa oli virhe.

Big Dutchman BDS -myllyjen myyjäksi ilmoitettiin K-Maa-
talous. 

Kyseistä myllyä myy kuitenkin BD-merkkisenä Suomen 
Karjatilatarvike. Oikeat tiedot löytyvät siis taulukosta aikai-
semmin. 

Koneviestin toimitus pahoittelee virhettä.

Vieskan Metallin uutuuskone työs-
sä Ala-Vetelissä Krister Huldenin pel-
lolla. Isäntä ennätti kylvää koneella n. 
250 hehtaaria vähäisin ongelmin. Vie-
lä ilman mallimerkintää kulkeva kone 
on työleveydeltään 6 metrinen ja säi-
liötilavuutta löytyy 5700 litraa. Kerta-
täytön kapasiteettia tulee n. 10 heh-
taaria. Koneessa on Vieskan Metallin 
patentoima uutuusvannas, jonka ide-
ana on vannaskohtaisiin kumipäällys-
teisiin tukipyöriin perustuva syvyys-
säätö. Itse vannaskiekkojen koko ja 
kulma ovat identtisiä nykyisen Vies-
kan Aitosuorakylvövantaan kans-
sa. Syvyydensäätöpyörä kulkee van-
taan sivulla, jopa hieman sen edellä, 
jolloin säätö on saatu hyvin tarkak-
si. Vantaan takana kulkeva kumipyö-
rä viimeistelee ja sulkee kylvövaon. 
Siemen ja lannoite annostellaan sa-
man vantaan kautta. Pneumatiikan 
ansiosta lannoiteen sijoitukseen on 
myöhemmin saatavissa muitakin rat-
kaisuja. Koneen etuosassa on tilaa 
erilaisille muokkain- ja vanneratkai-
suille. Työsyvyys asetetaan vannas-
kohtaisesti välillä 0-8 cm. Vannaspai-
no on säädettävissä välillä 0-200 kg. 
Painetta voidaan säätää myös ajon 
aikana. Kukin vannas liikkuu itsenäi-
sesti ja kykenee nousemaan n 20 cm 
esteen yli. Riviväli on 15 cm. Pneu-
maattinen syöttölaitteen puhallin saa 
voimansa traktorin v.o-akselille sijoi-
tetusta pumpusta. Kone on varustet-
tu RDS:n kylvönhallintatietokoneella. 
Se on tutkaohjauttu ja syöttöakselit 
pyörivät sähkömoottoreilla. Kuvassa 
koneeseen on asennettu myös Nord 
Mills’in APV piensiemenien kylvölaite. 
”Koneen kehittäminen on ollut mah-
dollista, koska uuden kylvövantaan 
konsepti on ollut valmiina jo aiem-
min. Kehittämisurakkaan lähdettiin 
lukuisten asiakastoiveiden perusteel-
la.Isommalle koneelle on kysyntää, 
johonka nyt pystytään vastaamaan”, 
kertoo Vieskan Metallin johtaja Ari 
Koutonen. Kiinnostusta onkin jo ker-
tynyt sen verran, että ensimmäinen 
sarja voidaan tehdä. Uusi vannaspa-
ketti sopii myös nykyisiin Aitosuora-
kylvökoneisiin ja tulee vaihtoehdoksi 
nykyvantaan rinnalle. Koneeseen voi 
käydä tutustumassa Kasvinsuojelu- 
ja suorakylvöpäivässä. Jkn

Tervetuloa kasvinsuojelu- ja suorakylvöpäivään Loimaalle 17.6.2009!
Tilaisuudessa on mahdollisuus suorittaa virallinen kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus rastikoulutuksena 
koekentällä! 

Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutilalla järjestetään ammattitapahtuma, jonka pääteemoina ovat 
kasvinsuojelu ja rypsin suorakylvö. Tapahtumassa on mukana maatalouden kone- ja tuotetoimittajia, laiteval-
mistajia, tuottajajärjestöt sekä maatalousneuvonnan edustajia. Kasvinsuojelu- ja suorakylvöpäivä järjestetään 
Koneviestin suorakylvökoelohkojen ympäristössä, jolloin on hyvä mahdollisuus tutustua keväällä 2009 kylvet-
tyihin suorakylvöruutuihin (rypsi) ja vuosien 2006, 2007 ja 2008 koetuloksiin sekä vertailuruutuihin. Tapahtu-
massa ovat mukana kasvinsuojeluruiskut sekä 15 Suomessa markkinoilla olevaa suorakylvökonetta ”oman” 
koeruutunsa vieressä. Tapahtumassa on nähtävänä myös käytännön toimintaa: mm. Koneviestin suutinde-
monstraatio ja syysrypsin kylvöä viljan oraille, Bernerin kasvinsuojelukokeita ym.   

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös ympäristötuen perustuen ehtona oleva kasvinsuojeluaineiden 
käyttäjäkoulutus. Käyttäjäkoulutuksen hinta on 20,00 e sis.alv ja kahvit. Ilmoittautuminen mieluiten etukäteen 
tuomas.levomaki@pp.inet.fi, p. 040 – 586 6915 tai paikan päällä. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Ohjelma Päivän juontaa MTK-Loimaan Seudun puheenjohtaja Pekka Ahokas
  9:00 Ilmoittautuminen kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukseen
10:00 Avauspuhe, vuorineuvos Simo Palokangas
10:15 Kaluston ja suorakylvöruutujen esittelyä
10:15 Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus alkaa
14:45 Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus päättyy, todistusten jako, kaluston- ja suorakylvöruutujen esittelyä
16:00  Suorakylvöpäivä päättyy

Loimaan ammatti- ja aikuisopiston
koulutilan koelohkoilla osoitteessa

Joenperäntie 262, Loimaa 
www.koulutila.fi

KASVINSUOJELU- ja 
SUORAKYLVÖPÄIVÄ 17.6.2009

FARMIKAUPPA OY, AGROMEHANIKA, AGROPOINT OY, TYÖTERVEYSPALVELU TYÖKYMPPI (ensiapupiste).

Tapahtuman järjestävät: Maatalouden ammattitapahtumat Levomäki Tuomas ja Mäkelä Erkki sekä Loimaan ammatti- ja aikuis-
opiston opettajat ja oppilaat.  Ruokahuollosta vastaavat maa- ja kotitalousnaiset. 
Esittelykoneina mm.
Valtra N- ja T-sarja ja Fendt -traktorit, New Holland ja Case –traktorit sekä Kverneland suorakylvökone ja lannoitteenlevitin, John 
Deere -traktorit sekä Amazone- ja Junkkari -ruiskut, Väderstad Rapid ja Seed Hawk suorakylvökoneet, Junkkari Maestro suorakylvö-
kone,  Massey Ferguson –traktorit, Tume Nova Kombi 4000 suorakylvökone ja Cultipack-muokkain, Lemken suorakylvökone, Hardi 
-ruiskut, Potila olkiäes, Deutz-Fahr –traktorit, Horsch 4 DC PPF kylvökone, VM aitosuorakylvökone, Danfoil- ja Kasi –ruiskut, Köcker-
ling kultivaattorit, HamEko olkiäkeet, Einböck Aerostar olkiäkeet, Pelikan -ruiskut, Tempo KBT lautasmuokkain, Krause suorakylvö-
kone, Agromehanika MRX- ja MY -ruiskut,  Bertini suorakylvökone, Claydon V-Frame suorakylvökone, Strom Finisher -muokkain, 
Semeato TD Tronic suorakylvökone, Berthoud –ruisku, Magnum -olkihara, Alligator –ojajyrsin, Great Plains suorakylvökone, Stratos 
ja Puma –ruiskut, Heuling-ruumentenlevittäjä, Kongskilde suorakylvökoneet.

ã

ElmiaWood yllätti positiivisesti

Väkeä ja uutuuksia
täysin entiseen malliin

Järeiden metsäkoneiden tuoteke-
hitys on niin pitkäjänteistä puu-
haa, etteivät lyhyet markkinahei-
lahtelut pysty siihen vaikuttamaan. 
Projektit on saatettava loppuun, 

mikäli rahalliset panokset suinkin 
riittävät. Trimmatuilla tuotteilla 
on hyvä lähteä kilpailuun, kun ar-
kinen rytmi puunkorjuuseen  jäl-
leen palautuu. Uutuustuote ja sen 

sarjavalmistuksen käynnistymi-
nen ovat kaksi eri asiaa.

 Puunkorjuukoneissa oli eni-
ten uutta kokoluokkien ääripäis-
tä. Jättimäisissä koneissa ei pidä 
sortua sinivalkoisiin silmälasei-
hin. Päämarkkinat ovat muual-
la kuin Suomessa tai Euroopassa. 
Pienten koneitten rintamalla uu-
sia tähtiä syttyy ja sammuu jat-
kuvasti. Eniten ennakkoon mai-
nostettu oli ruotsalainen TimBear 
AB:n Lightlogg C.  Kumiteloin va-
rustettu uutuus tuo vääjäämättä 
mieleen menneitten aikojen mo-
nitela-Jokerit, vaikka tekniikka 
on tietenkin erilainen. Yhdistelmä 
hakkaa ja ajaa omat puunsa Dua-
lin ja Logbearin tavoin. Kouran 
vaihdon lisäksi työvaiheittaiseen 

muuntumiseen kuuluu myös pi-
kakytkentäinen perävaunu. Tällä 
kertaa emme löytäneet pienkone-
ryhmästä enää esimerkiksi Terriä 
tai Skorpionia. Ei näkynyt myös-
kään konetta, jonka viimeksi lu-
vattiin muuttuvan harvesterista 
ajokoneeksi perävaunun telakoin-
nilla jopa viidessä minuutissa.

Energiapuun käsittely kaikis-
sa muodoissaan oli vahvasti esil-
lä. Hakkuupäitä syntyy koko ajan 
lisää. Järeät hakkurit ja murskai-
met ovat lisääntyneet näyttäväs-
ti. Kun ne ovat erikoistuotteina jo 
lähes oma maailmansa, jätämme 
sen osion sovinnolla alan urakoit-
sijoiden itsensä vertailtavaksi.

Jos jossakin pientä taantumista 
entisestä oli näkyvissä, se oli va-

Elmia Wood:in ykkösasemaa kansainvälisenä metsäkonenäyttelynä ei parane toistaiseksi kiistää. Tulevaisuuden haasteet ovat alueen laa-
juus, työnäytöskohteiden kuluminen ja näyttelyvieraiden ohjaaminen ja kuljetus suoraan portilta erikoiskiinnostuksen kohteille. Kaikkeen 
antiin tutustumiseen ei riitä päivä eikä kaksi. Ammattiluokassa koneiden ominaisuudet lähenevät toisiaan. Se nostaa lähtökynnystä pitkälle 
näyttelymatkalle.

Jännitys taantuman vaikutuksesta ElmiaWoodiin 
laukesi jo ensimmäisenä näyttelypäivänä. Epävakai-
sesta säästä huolimatta väkeä tulvi näyttelykentälle 
hyvin, ja määrä lisääntyi päivittäin. Näytteilleasettajia 
oli kirjattu messuluetteloon peräti 438. Lähes kaikki 
vahvat valmistajat olivat mukana. Uusia yrittäjiä oli 
ilmestynyt joukkoon mitä eksoottisimmista maista 
ympäri maailman. Järisyttäviä uutuuksia ei metsäko-
neista tosin löytynyt, mutta merkittäviä päivityksiä 
valmistajittain lähes poikkeuksetta.

   Uolevi Oristo, Jorma Voutilainen
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ruste- ja tarvikepuolella. Se näyt-
telykenttä oli miehitetty aikaisem-
pia vuosia kevyemmin.

Yleispiirteisiin voi kirjata 
useamman näytteilleasettajan yh-
teisosastot. Suuntaus johtunee 
enemmän näyttelypaikkojen ko-
honneista hinnoista kuin suoranai-
sesta verkostoitumistavoitteesta.

Raportointia ElmiaWoodin 
runsaasta annista jatkamme leh-

den tulevissa numeroissa. 

Ilouutinen Profi-urakoitsijoille
Näyttelyyn kantautui varmana pi-
dettävä tieto siitä, että Profi Forest 
Oy:n hakeuduttua konkurssiin 
Profi-harvesterit ovat löytäneet 
uuden kodin Suomesta. Uusi toi-
mipaikka on Nivalassa, jonne jää-
mistöä varaosineen ja laitteineen 
siirretään yötä päivää.

Uudet omistajat ovat Profin hy-
vin tuntevia, mutta eivät entisen 
tehtaan henkilöstöä. Toki koke-
musta siirtyy uuteen yritykseen 
myös työntekijäpuolelta. Avain-
osaajia siirtyy arjen kannalta kes-
keisiin tehtäviin.

Uuden yrityksen rekisteröinti ja 
muut rutiinit ottavat aikansa. Tär-
keintä on, etteivät Profi-urakoitsi-
jat jääneet tyhjän päälle ostamien-
sa koneiden kanssa. Se olisi ollut 
katkeraa varaosien saannin ja ko-
neiden vaihtoarvon kannalta.

Raportoimme järjestelyistä, ni-
mistä ja osoitteista lisää, kun suul-
linen tieto vahvistuu kirjallisesti.

 Timbear Lightlogg C:n jokaisessa 
telassa on Poclain:in 1248 cm3:n ve-
tomoottori (yht. 6 kpl). Diesel on 97 
kW:n Cummins. Hydraulipumppu 
on Linde HPR 135. Hakkuupäätä tai 
puutavarakouraa käytetään 7,8 met-
risellä Cranab FC65 Combi kuor-
maimella. Vaihtoaika on n. 30 min. 
Koneen leveys on 2,2 m ja  pituus 
harvesterina 6 m. Ajokoneena perä-
vaunun kanssa juna on 11,5-15 m:n 
pituinen. Maavara on peräti 68 cm. 
Kuormattuna pintapaine on 0,31 kg/
cm2. Kuormaa kulkee yhteensä 10 
tonnia (5+5). Harvesterina omapaino  
on 9,5- ja ajokoneena 12 tonnia.  Ko-
neella on ajettu testiajoa StoraEn-
solla yli 5000 tuntia.  Koneen tuleva 
hinta kombina vaihteli vastaajasta 
riippuen euroiksi muunnettuna 291 
460 - 388 613 euron välillä.

Ei tullut Ponsselta uutta Beaveriä, mutta sitä moottoriltaan 16 kW 
tehokkaampi ja omapainoltaan reilut 1000 kg painavampi 8-pyöräinen 
Ponsse Fox. Uusi 11 m:n Ponsse C 22-nosturi toimii jatke mukaan lu-
kien lineaarisesti. Kääntömoottoreita kehällä on kaksi. Lähiasennos-
sa kouran saa vietyä puolelta toiselle harvesterin  leveyttä ylittämättä.
Suurin muutos on nosturin paikka. Se on nyt lähempänä kuljettajaa ai-
van keskinivelen tuntumassa. Ratkaisu parantaa tasapainoa ja nostu-
rin ohjaamista harvennuksilla.  Beaveriä tehdään edelleen.

Ergoa saa nyt sekä 6- että 
8-pyöräisenä. Elmian Ergossa oli 
ensimmäinen tehtaan robottilin-
jalta valmistunut runko. 8w:ssä on 
12 %:a enemmän vetovoimaa ja 
tasapainotetut telit. 8-pyöräinen on 
papereitten mukaan noin 700 kg 
painavampi, mutta pintapaineil-
taan 6-p:tä matalampi. Ohjaamon 
aktiivivaimennusta 6 p:n tavoin 
8w:ssä ei ole. Teli puolittaa heilah-
dukset. Kuusipyöräisen Ergon kal-
tainen aktiivivaimennus esiteltiin 
sen sijaan 6-p Buffalossa.

Valmet 840TX-kuormatraktorissa entinen 
kuutosmoottori on korvattu SisuDieselin 4-sy-
linterisellä  49 CWA-4v:llä. Silti moottoriteho on 
kasvanut 4 kW:lla. Koneen vetovoima on käy-
tännössä entinen. Lyhyempi moottori on mah-
dollistanut koko keulan lyhentämisen 25 sen-
tillä. Se on hyvä ojien ylityksissä ja kivikoilla. 
Myös takarunko on 30 cm:ä lyhyempi. Kette-
ryys harvennuksilla paranee. Pankkorakennet-
ta on kevennetty ja muotoiltu uudestaan. Nyt 
710/45 - 24.5 renkailla takapäässä mahtuu pyö-
rimään jopa 1000 mm:n telat. Etupäähän pitää 
olla normaalit. Telit ovat tasapainotetut, ”keuli-
mattomat”. Kuormain on entinen Cranab CRF 
8.1 (7,8 m). Kaikkine muutoksineen uusi mal-
li on edeltäjäänsä (840.4) 800 kiloa kevyempi. 
Uudistukset tuonevat lisää ketteryyttä ja pie-
nemmän kulutuksen kuormakoosta tinkimättä.

Valmet 931-harvesteri tulee 921:n ja 
941:n väliin, siis malliston järeämpään pää-
hän. Moottori on SisuDieselin neliventtiili-
nen kuutonen (SD74-4V). Tehoksi ilmoite-
taan 193 kW:a 1700 kierroksella. Hydraulii-
kan järjestelmäpaine on 280 bar, nosturille 
10 baria vähemmän. Tuotto 1650 kierrok-
sella on 313 l/min. Nosturityyppi on CRH 
22 (8,5 tai 9,8 m). Telit ovat tasapainote-
tut, joista virallinen nimitys kuuluu Valmet 
Comfort Bogie. Tasaava ja kääntyvä ohjaa-
mo on kuulunut kuvaan jo aiemmin. Vielä 
järeämpään Valmet- sarjaan kuului kaivu-
koneisiin tarkoitettu Valmet 370E- hakkuu-
pää. Sen edistyksellisyys perustuu täyden 
kierroksen kääntömahdollisuuteen letkuja 
ja sähkökaapelia rikkomatta.

Valmet 901TX:n kirjaimet tarkoittavat 
englannin sanoista käännettynä har-
vennuseksperttiä. Moottori on edelleen 
6-sylinterinen 66 CTA (150 kW). Suurin-
ta muutosta edeltäjään (901.4) edus-
tavat pykälää voimakkaampi nosturi 
CRH 16 joko 10- tai 11-metrisenä ja te-
lipyörien uusi rengaskoko 710/40-24,5. 
Vaikka paino nousee noin kaksi ton-
nia, pintapaine alenee. Telit ovat tasa-
painotetut ja sekä ohjaamo että nostu-
ri automaattisesti vakautetut (autolev). 
Koneessa on MaxiXplorer ohjausjär-
jestelmän viimeisin versio 1.4, joka on 
yhteensopiva joukkokäsitellyn puuta-
varan kuutioinnin standardin kanssa. 
Isompaan pumppuun asti uudistukset 
eivät vielä yltäneet.

ã
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WWW.POLARIS.FI

TRAKTORIMÖNKIJÄT
Aja laillisesti myös tiellä.

Sh. 10.990,- + tk.
Traktorimallit alk. 8.990,- 
(Sportsman 500 HO 4x4)

T-ajokortti/15 v Y

edulliset vakuutukset Y

ei vuosikatsastuksia Y

veroedut (yritys) Y

aut. 100 % 4-veto Y

maailman myydyin   Y

 automaattimönkijä
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

V
iljan hyvä hinta oli ohimenevä onni. Hinta palasi kipurajalle, 
pikkuisen allekin. Selviytymiskeinoksi tarjotaan kahta suuntaa. 
Vahva näkemys on, että nyt pitää säästää siemenessä, lannoitteis-
sa ja kasvinsuojeluaineissa, tuotantopanokset on minimoitava.

Toinen näkemys on, että pihtaaminen ei auta yhtään. Parhaimman tilin te-
kee edelleen se, joka panee peltoon täydet paukut, pitää konekannan sellai-
sessa kunnossa, että saa sillä aikaan hyvän kasvun, joka taas antaa runsaan ja 
laadukkaan sadon.

Jälkimmäistä teoriaa tukee tutkimustieto siitä, minkälaisia satoja saa, maat 
ovat kunnossa, ojitus toimii ja lannoitus on kohdallaan. Ja totta on myös se, 
että hyvän ja huonon sadon erotuksella ostaa kyllä tuotantopanoksia. Kak-
si ylimääräistä tonnia viljaa (a` 0,10 euroa/kg) hehtaarille antaa lisätuottoa 
200 euroa/ha. Hyvä sato ja huono sato aiheuttavat likimäärin saman työ-
määrän.

Vesien suojelun kannalta suuren sadon tuottaja – vastoin yleistä käsitystä 
– aiheuttaa vähemmän vesien ravinnekuormitusta kuin huonon sadon saa-
ja. Kun viljasato on 5 tonnia, fosforia poistuu maasta sadon mukana enem-
män, kuin mitä sinne pannaan. Sadossa on fosforia 15 kg/ha. 
Kolmen tonnin sato sisältää fosforia 9 kg/ha ja niin pienellä fosforimääräl-
lä harva viljelijä tulee lannoittaneeksi. Ylimäärä rikastuu maahan ja osa va-
luu vesiin.

Alhaisen viljanhinnan aikana on kaksi vaihtoehtoa: tavoitellaan edelleen 
mahdollisimman suurta satoa tai sitten pellot pannaan kaikki luonnonhoi-
topelloiksi. 

Viljanviljelyn kustannussäästöjä on toki haettava, mutta muualta kuin 
tuotantopanoksista. Koneisiin sitoutuva pääomakustannus on Suomessa 
suuri. Se tulee lyhyestä kasvukaudesta, sillä kevään kylvötyöaikaa ei voi ve-
nyttää. Suuri kustannuslisä tulee myös siitä, että sadonkorjuu ja syyskylvöt 
joudutaan tekemään samaan aikaan.
Keski-Euroopassa sadon korjuu päättyy elokuun aikana, kylvöt alkavat 
muutama viikko sen jälkeen, ja niitä voi jatkaa vaikka vuoden loppuun 
saakka. Kun syyskylvöille meillä jää toteutusaikaa kaksi viikkoa, Keski-Eu-
roopassa tuo aika on kolme kuukautta. Ja kevätviljaa ei etelän maissa paljoa 
olekaan.
Konekalusto on oltava meillä mitoitukseltaan aivan toista luokkaa. Siitä ei 
pääse mihinkään, mutta tehostamisen varaa kaluston käytössä silti on.

Parin naapurin kanssa pohdimme tulevan syksyn kylvöjen toteutusta. Tä-
hän saakka työ on tehty niin, että jos käytössä on yksi ja sama kalusto, ensin 
tehdään kylvöt yhdellä tilalla loppuun, sen jälkeen mennään toiselle ja sitten 
kolmannelle. Joka välissä kylvökone ja täyttövaunu tyhjennetään.
Välissä joudutaan, alla olevan kevätviljan puinneista riippuen, vielä pouk-
koilemaan tilalta toiselle ja silloinkin joudutaan aina tekemään tuo vaihto-
rumba. Kylvökaluston ajasta menee liian paljon seisomiseen.
Entä jos kimpassa töitä tekevät naapuritilat tekisivätkin niin, että kaikil-
la olisi sama syysviljalajike. Siemen saataisiin yhdestä paikasta. Kaikilla oli-
si myös sama lannoite, joten sekin saataisiin yhdestä paikasta. Siemenien ja 
lannoitteen kustannus veloitettaisiin pinta-alamittarin ja kiertokokeen pe-
rusteella. Silloin ei tarvittaisi turhia täyttövaunun ja kylvökoneen tyhjen-
nysoperaatiota. Kylvökone saisi koko ajan vain ajaa, ajaa ja ajaa. 
Ajatus tuntuu hyvälle, mutta heti on sanottava, että pilkunviilaajia ei rem-
miin sovi.

Kustannussäästöjä haetaan myös peltoa vuokraamalla. Sitä vain ihmette-
len, että satotaso on meillä puolet siitä, mitä Keski-Euroopassa, mutta pel-
lon vuokra on silti kaksinkertainen. Mihin matematiikkaan tämä perustuu? 
Taitaa olla mystiikkaa.

Pitääkö viljanviljelijän 
painaa jarrua vai kaasua?

Valmet 890.3 kuormatraktori on Komatsun vastaus jätti-
mäisten kuormatraktoreiden kisaan maailmalla. Hirmui-
nen mörssäri.

Bittinikkari Jari Tyrväisellä riittää haasteita Valmetin MaxiXplorer-
ohjaus- ja mittausautomatiikan parissa. Uusimmassa 1.4.versiossa 
on ”etätohtori” asiakkaan ja huollon välissä. Häiriöiden sattuessa se 
lyhentää koneen seisonta-aikaa, jos vika on digitaalisesti korjatta-
vissa. Vakavammissa vaurioissa se on täsmäase huoltomiehelle oi-
keitten osien hankkimiseksi työkeikalle. Sanalla sanoen ominaisuus 
alentaa huolto- ja korjauskustannuksia. Koneen tuotosseurantaan 
ohjelma ei tietoisesti paneudu. Kerrottakoon, että järjestelmä on on 
yhteensopiva joukkokäsitellyn puutavaran mittausstandardin kanssa. 
Kuormatraktoreiden ohjelmistoja (Valmet FortraX)  yhdenmukaiste-
taan tarpeellisin osin harvestereiden kanssa. Molemmissa käytön sel-
keyttäminen on oikeutettu vaade kentältä.

John Deeren jättimäisen kuormatraktorin, JD 1910:n, ympärillä riit-
ti hämmästelijöitä. Kuormatila oli hydraulisesti levitettävä. Olisi kiva 
kuulla, kenelle uutuus menee kaupaksi ensimmäisenä Suomessa.

Ohjaamoiden yhdenmukaistaminen sekä harvestereissa että kuor-
matraktoreissa oli kunnioitettava urakka John Deereltä. Viimeisenä 
päivitettiin JD 810E-kuormatraktori. Kaikissa ohjaamo on kääntyvä ja 
automaattisesti vakaava. Pitkien valmistussarjojen odotetaan ainakin 
osin hillitsevän kalliimmasta tekniikasta johtuvaa hintojen nostopai-
netta. Tänä aikana tarkan hinnan tietää vain ostaja, joka kirjoittaa ni-
mensä tilaussopimukseen.

Logset on uudistanut kalustonsa niin äskettäin, ettei suuria 
 uutuuksia ollut esitettäväksi. Koko repertuaari oli kuitenkin näytil-
lä. Kuvassa lisävarusteena saatava kuormaimen kallistus, jonka hin-
ta konemallista riippuen mitataan muutamissa tonneissa. Logset 5H 
hakkuupää oli päivitetty. Yhtiön omaa mittaus- ja ohjausautomatiik-
kaa on terävöitetty, ja sitä markkinoidaan aktiivisesti vientiin.

Waratahissa ja myös JD-kourissa joukkokäsittelypihdit on kiedot-
tu rotaattorin ympärille. Automatiikassa toiminto on yhden napin ta-
kana. Waratah ja Prosilva Oyj telaharvestereineen esiintyivät yhteis-
osastolla.

EkoLog sinnittelee isojen valmistajien kintereillä. Vasta loppumetreillä huomasin, 
että 590-harvesterin mallimerkintään oli tullut D-kirjain ilmeisen päivityksen myö-
tä. Jäi kiireessä kyselemättä, mitä kaikkea kirjain sisälsi.

Uuden Valmet 365-hakkuu-
pään kyljessä luki vielä, että pro-
totyyppi. Malli on tarkoitettu 
yleiskouraksi. Suurimman tuot-
tavuuden se esitteen mukaan 
saavuttaa läpimitaltaan 18–43 
sentin puissa. Neljän syöttö-
moottorin luistonestoliitännäl-
lä kolme syöttörullaa antavat 
syöttövoimaa yhteensä 23,6–
28,3 kN:a. Maksimivauhdiksi lu-
vataan 5 m/s.
Kallistuskulmaa on laajennettu 
ja pituusmittarullan varsi paina-
tustekniikoineen uusittu. Saha-
moottori on 19 kuutiosenttinen. 
Varustuksesta riippuen paino al-
kaa 1200 kilosta ylöspäin.
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Järjestäjä:
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
www.proagria.fi/kp www.farmari.net

Farmarissa esillä  
menestyvä elintarvikeketju  
ja monipuolistuva maaseutu

Suomen suurin maatalousnäyttely
30.7.–2.8.2009 Kokkolassa

Farmarista löydät
tuotantoeläinten huippuyksilöitä• 
monipuolisesti metsäasioita• 
bioenergiainnovaatioita• 
kone- ja laiteuutuuksia•   

Tapaamisiin Kokkolassa!
Farmari avoinna klo 10–18  
(su 10–16) vapaa-aikakeskuksen 
alueella.
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Ketosten perheessä oli tuplasti juhlan aihet-
ta. Lauri oli saanut Eko-mallistonsa valmiiksi 
ja Maija-Liisa täytti näyttelyn aikana pyöreitä 
vuosia. Molemmista asioista riitti onnittelijoita, 
kun tieto välittyii suusta suuhun -menetelmällä. 
Kourasarjan pienin malli, Keto Forst, on päivi-
tetty isompien tavoin. Tärkein muutos on san-
gassa ja sen tilttimekanismissa. Nyt tiltissä on 
helposti hallittavaa lisävoimaa kaatoon ja myös 
puun siirtämiseen kynttilänä parempaan kaato-
kohtaan. Eko tarkoittaa näissä tuotteissa eko-
nomiaa, eikä viherpiiperointia. Uudet ratkaisut 
tuovat vajaat 10 %.a kustannussäästöä ja yli 
10 %:a painonpudotusta.

Uusi kaatosanka antaa Keto-kourille 
laajemmat liikeradat.  Sankamallia saa ti-
lauksesta jatkossa vain Keto 51:een Ke-
to 100:aan. Uusi liikegeometria avaa 
Kedot entistä leveämmälle. Ura-
koitsija pystyy myös energiapuu-
leimikoille ilman erillisen kouran 
hankintaa. Lisäleuat mahdol-
listavat jopa kuormauksen. 
Ne on irrotettavissa pul-
teistaan normaalissa 
hakkuussa. Sangan 
yläpäähän kiinni-
tetään normaa-
li rotaattori. Se 
puuttuu kuvan 
demoversios-
ta, jolla esiteltiin 
traktoriin ripustet-
tuna kouran uusia 
ominaisuuksia.

Keto-uutuuksiin kuuluu myös patentoi-
tu pitopihti liitettäväksi Keto 51:een ja Ke-
to 100:aan. Lisävarusteen veroton hinta on 
2500–2800 euroa vanhan kouran tarpeista 
riippuen. Patenttihakemus perustuu siihen, 
että pihti on piilotettavissa passiiviseksi 
kouran uumeniin normaalin hakkuutoimin-
nan ajaksi. Pakettia ei tarvitse purkaa.

Lako Forest Oy Ltd Merimaskusta on luo-
nut 5-sarjan Lako-kouriin modulaarisen run-
korakenteen, josta voidaan moduuleittain 
koota kouralle erilaisia ominaisuuksia asi-
akkaan toivomuksen mukaisesti. Poikkea-
vaa ja patentin arvoista on hydraulimootto-
rilla toimiva kouratiltti. Sen voima on vankka 
ja tasainen kaikissa kouran asennoissa. Idea 
selvinnee kaaviokuvasta sangan alapäässä. 
Kuvassa tilttiyksikkö asettuu  kiinnityslaipan 
taakse havainnekuvan korkeudelle. Koura ei 
ollut avattavissa parempaa kuvaa varten. La-
koja tehdään kuutta eri mallia. Lako 53 HD on 
sarjan toiseksi pienin.

Jotakin Sakari Pinomäen elämäntyöstä jäi elämään myös met-
sissä. AFM-Forest Ldt Jyväskylästä on ostanut oikeudet ja terästä-
nyt Pika-energiapuukouran AFM 220:ksi (kuva) ja Pika-kombikouran  
AFM 410 Combi:ksi. Erikoista molemmille on, että ne voidaan CAN-
väylätekniikalla ja AFM CanRot- rotaattorilla lisävarustaa rajattomas-
ti pyöritettäviksi. Verolliset perushinnat ovat AFM 220 ohjainyksiköi-
neen 27500 e ja AFM 410 Combi 48000 e. Jälkimmäisen ohjaus- ja-
mitta-automatiikka on Motomit IT/PC. Myös e-puukoura on sovitet-
tavissa Motomit IT:lle. AFM ja Logman esiintyivät yhteisosastolla. 

Kuvassa tmj. Klaus Green-
berg, AFM-Forest Ltd.

Kesla-kourien mallivali-
koimaan on syntynyt uusi 
tulokas myös kevyeen pää-
hän. Isomman pään Kesla 
28RH:n esittelin jo Kiteeltä. 
Sarjan pienin kantaa nimeä 
Kesla 16 RH ProAX.  Lop-
puosa tarkoittaa hydrau-
lista lisäkirvestä. Kouran 
painoksi ilman rotaattoria 
ilmoitetaan 420 kg. Suurin 
katkaisuläpimitta 10 cm3:n 
sahalla on 450 mm. Syöttö-
voima (250 bar) on 15 kN ja 
nopeus (170 l/min) 4,0 m/s. 
Karsintaveitsiä on 4 liikku-
vaa ja yksi kiinteä. Hintata-
soksi ilmoitettiin 40 000 e 
(alv 0%).
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VIISAAN VILJELIJÄN
VARMA RATKAISU!

MEPU M 150 - 300K-VAUNUKUIVURI
Toimintavalmis kuivausyksikkö

Lataa esitteet netistä ja katso samalla lähin 
jälleenmyyjäsi.

MEPU OY
Mynämäentie 59 21900 Yläne  
Puh. (02) 275 4444
Fax (02) 256 3361
mepu@mepu.com  www.mepu.com

MEPU PYÖREÄT SIILOT
Kustannustehokkaat varastointiratkaisut 
tilallesi!

MEPU KULJETTIMET
Tehokkaat kuljettimet viljansiirtoon


