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Koonnut: Pertti Jalonen
newsdesk@koneviesti.fi Nro 11. 6.8.2009

Porin ammattiopistolle kaksi uutta
nimikko-Sampoa

Sampo-Rosenlew Oy on luovuttanut Porin kau-
pungille opetuskäyttöön kaksi kotoisasti nimet-
tyä Sampo 1046 pro -harvesteria. Nimet Viikkari 
ja Kuukkari tulevat Porin 5. ja 6. kaupunginosas-
ta. Porin graafisen ohjeiston mukaisesti  koneet 
maalattiin poikkeuksellisesti sinikeltaisiksi. Kuuk-
karista tuli merkkipaalu myös valmistajalle. Se on 
400. tehtaalta valmistunut Sampo-harvesteri.
Porin ammattiopiston yhteensä 
kahdeksasta harvesterista kaksi on 
nyt Sampo 1046pro-harvestereita. 
Toinen niistä on samalla Sampo-
Rosenlew Oy:n 400. valmistama 
Sampo-harvesteri. Sarjatuotanto 
käynnistyi vuonna 1997 nimen-
omaan tällä malliston pienemmällä 
versiolla.

Koneita aiotaan käyttää opetuk-
sessa teollisuusneuvos Timo Prihtin 
alkuperäisen tuoteidean mukaisesti 
nuorten metsien hakkuussa kasva-
tuskelpoisia puita mahdollisimman 
paljon säästäen. Pieni koko ja kette-
ryys mahdollistavat hakkuu-urame-
netelmän käytön, jolla ajouraväli on 

pidennettävissä.
Kun luovutetut koneet olivat juh-

lan aihe niin ostajalle kuin luovutta-
jallekin, koneet maalattiin sarjatuo-
tannosta poiketen Porin kaupungin 
graafisen ohjeiston mukaisesti sini-
keltaisiksi. Sampo-Rosenlew Oy on 
merkittävä teollisuusyritys kotikau-
pungilleen.

 Toinen erikoisuus Viikkarissa ja 
Kuukkarissa on, että huoltokohteet 
on merkitty koneisiin havainnollisin 
symbolein.

Oikeiden metsäkoneiden (yht. 16 
kpl) lisäksi Porin ammattiopistolla 
on 12 nykyaikaista hakkuukone- ja 
kuormatraktorisimulaattoria . (JV)

Porin kaupunki hankki metsäopiston käyttöön kaksi Sampo 1046 
pro-harvesteria. Ne maalattiin kotikaupungin väreihin ja nimettiin Po-
rin 5. ja 6. kaupunginosan mukaan Viikkariksi ja Kuukkariksi. Jälkim-
mäinen on 400. tehtaalta valmistunut Sampo-harvesteri. Teollisuus-
neuvos Timo Prihtin alkuperäinen tuoteidea kasvatusmetsäystävälli-
sestä hakkuusta saa kaupan myötä uutta puhtia metsäopetuksessa.

ã

Ålö ostaa Bush Hogin 
etukuormainvalmistuksen
Amerikkalaisen Bush Hogin etu-
kuormainliiketoiminta ja etukuor-
maimia valmistava tehdas Tennes-
seessä siirtyy ruotsalaisen Ålö Ab:n 
haltuun. Sopimus tulee voimaan elo-
kuun puolivälissä. Ålö aikoo jatkaa 
etukuormainten valmistusta Poh-
jois-Amerikan markkinoille. Kuu-
si vuotta sitten rakennetun tehtaan 
kapasiteettia voidaan käyttää myös 
muiden tuotteiden valmistukseen.

Ålön mukaan tuotannollisen sy-
nergian lisäksi Bush Hogin kuor-
mainvalikoima täydentää nykyistä 
Ålö-mallistoa. Toimitusjohtaja Olle 
Pehrssonin mukaan pienehköjen ja 
edullisten etukuormainten segment-
ti tulee kasvamaan lähivuosina mer-
kittävästi. Nyt ostettu tehdas sopii 
niiden valmistukseen erinomaisesti. 

Juuri Pohjois-Amerikassa tällaiset 
kuormaimet ovat kysytyimpiä juu-
ri nyt ja niiden menekin odotetaan 
kasvavan voimakkaimmin. Bush 
Hogin etukuormaimia käytetään 
niin 35–120 hv:n takaveto- kuin 40–
110 hv:n nelivetotraktoreissa.

”Tällä kaupalla saamme tukevan 
jalansijan, josta voimme jatkaa laa-
jentumistamme Pohjois-Amerik-
kaan. On monella tapaa edullista 
niin taloudellisesti kuin ympäristö-
syistä valmistaa jotain tiettyä tuotet-
ta lähellä asiakkaita”, Pehrsson sanoo 
Ålön tiedotteen mukaan.

Bush Hog jatkaa ajoleikkureiden 
leikkuupöytien, ajoleikkureiden, 
pientraktoreihin tarkoitettujen kai-
vureiden ja lava-ajoneuvojen val-
mistusta (www.bushhog.com).

Uutta tekniikka minimimuokkaukseen 
ja öljykasvien kylvöön

Koneuutuudet keskittyivät pääasias-
sa minimimuokkaus- ja suorakylvö-
kalustoon. Potilan uusi olkiäes esi-
teltiin jo Koneviestissä 10/2009.

Näyttelyn mielenkiintoisin työko-
neuutuus on Multiva Topline Super 
-joustopiikkiäes. Äkeen rakenne on 
aikaisempia malleja avarampi. Piikit 
on jaettu kahdeksalle akselille, min-
kä vuoksi kylvöalustan teko onnis-
tuu myös kevytmuokatulle pellolle, 
vaikka sen pinnassa on paljon olkea. 
Piikkijako on 100 mm, ja kärjen le-
veys 60 mm. Leveän kärjen ansios-
ta muokkauspohja on kevätkylvöön 
riittävän tasainen. Äkeen edessä on 
Crossboard-piikkilata. Perässä on 

varpajyrä, jälkiäkeen saa lisävarus-
teena. Taakse ei mahdu lataa, koska 
se kasvattaisi pitkän laitteen mittaa 
entisestään.

HE-VA Subtiller on esim. syys-
rypsin kylvöön kehitetty kone. Kyl-
vömenetelmä on Keskon mukaan 
tanskalaisen HE-VA:N kehittämä, ja 
sitä on kokeiltu menestyksekkäästi 
Tanskassa ja Englannissa. 

Perusyksikkönä on nelipiikkinen 
jankkuri, joka on varustettu varpa-
jyrällä ja kahdella pneumaattisella 
kylvölaitteella. Kummassakin kyl-
völaitteessa on neljä siemenputkea, 
kaksi  jokaista jankkurin terää var-
ten. Etummainen putki kylvää sie-

menet jankkurin nostaman palteen 
vasempaan laitaa, takimmainen te-
kee hajakylvön jankkurin möyhen-
tämään uran pintaan. Jyrä painaa 
siemenet tiukasti pellon pintaan. 

Jankkurilla voidaan ajaa tarvit-
taessa vaikka 30 sentin syvyyteen, 
minkä ansiosta juuret voivat tun-
keutua syvälle peltoon, jotta öljy-
kasvi talvehtii paremmin. Sadeve-

si ei jää loppusyksyllä makaamaan 
pellon pintaan, vaan poistuu uria 
pitkin ojiin.

Subtillerillä voidaan käyttää al-
haista 3–5 kilon siemenmäärä. Ha-
jakylvörivien väli on suuri, minkä 
ansiosta kasvusto on ilmava, mikä 
hidastaa pahkahomeen leviämistä. 
Sopiva riviväli riippuu jonkin ver-
ran maalajista. (UO)

Multiva TopLine Super on uusi, avararakenteinen äes, joka läpäi-
see kevytmuokatun pellon pinnalla olevat oljet ongelmitta. Konees-
sa on tavanomaista rajummat piikit, jotta ne kestävät kyntämättömän 
maan vastuksen.

Hahkialassa oli viime syksy-
nä kylvettyjä syysrypsiruutuja. 
Korkeampi kasvi on otettu HE-
VA Subtillerin ruudulta, matalam-
pi perinteisesti kylvömuokatulta 
ja kylvetyltä ruudulta. Pituusero 
HE-VA:n hyväksi on selkeä.

HE-VA Subtillerissä on jä-
mäkät jankkurin piikit. Etummai-
nen siemenputki näkyy vantaan 
yläpuolella.

Kesko järjesti jo perinteeksi muodostuneet 
Viljelyohjelmapäivät Hauholla 28.7.

ã ã
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ãElävää konehistoriaa kaikille. Uudenmaan maaseutu-
opistolla Hyvinkäällä 12.-13.9. klo 10-17 
• Teemana Massey Ferguson ja Ferguson

Vanhoja tuttuja ja koneita!
Puolustusvoimien osasto!

Perhelippu 15€
Aikuiset 8 €, Lapset 2 € (7-15 v.)

Alle 7 v. ilmaiseksi!

www.masinistit.comwww.konekesko.fi
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15 miljoonaa kuutiota 
biometaania maakaasuverkkoon
Agridea BioPower GmbH rakennutti maailman 
suurimpiin kuuluvan biokaasupuiston Saksaan 
Magdeburgin ja Hallen lähistölle. Weltec BioPowe-
rin toimittama laitos tettiin käyttöön kesäkuussa.
Könnerning biokaasupuistossa on 
neljä moduulirakenteista laitosta mä-
dättämöineen ja jälkikäsittelylaitok-
sineen. Erillisessä rakennuksessa on 
separointiyksikkö ja keskuspump-
paamo sekä kaasun paineistamo.

Laitosten syötteinä ovat uusiutuvat 
raaka-aineet ja lietelanta, joita saa-
daan lähistön 30 maatilalta noin 15 
kilometrin säteeltä. Vuosittainen tar-
ve on 120 000 tonnia. Kiintoaineesta 
erotetut nesteet ja mädätetty kiinto-
aines sekoitetaan peltolannoitteeksi.

Keskeytymättömän kaasuntuo-
tannon varmistamiseksi sille on 
1000 kuution puskurivarasto. 

Biokaasun sisältämä rikkivety 
poistetaan biologisesti sitomalla se 
lipeään. Rikinpoiston jälkeen bio-

kaasu joutuu kemialliseen pesuun, 
jossa hiilidioksidi pestään amiiniliu-
ottimella. Samalla se rikastuu maa-
kaasulaatuiseksi.

Weltecin mukaan rikastamiseen 
ei tarvita paljon sähköä eikä läm-
pöä. Myös metaanihävikki on pieni. 
Amiinipesun regenerointiin on kaksi 
lämmityskattilaa, joista toinen toimii 
pelleteillä ja toisessa on kaasupoltin.

Rikastettu kaasu johdetaan kaa-
suverkko-operaattorin ylläpitämään 
esikäsittely- ja paineistuslaitokseen. 
Laitoksen vuotuinen kaasuntuotto 
on 15 miljoonaa normikuutiomet-
riä. Määrä riittää noin 10000 talou-
den sähkön- ja lämmöntarpeeseen.

Laitoksen kokonaisinvestointi oli 
noin 30 miljoonaa euroa.

Puomistojen ominaisuuksia on 
pyritty havainnollistamaan erilai-
silla esteradoilla, ikävä kyllä kukaan 
ei ole kehittänyt niille varsinaista 
standardia, joten eri radoilla ajettu-
ja testejä ei voi vertailla keskenään. 
DLG:n käyttämä rata on esimerkik-
si todella raju, Västankvarnissa ol-
lut hieman helpompi ja Koneviestin 
ruiskutesteissä käyttämä rata vielä 
pykälää rauhallisempi. Vaikka rata 
ei vastaisikaan todellisia pelto-olo-
suhteita, saadaan niillä silti ruisku-
jen väliset erot esiin.

Radassa ollut tiukka käännös ha-
vainnollisti hyvin levitysmäärän 
vaihtelua puomiston eri kohdissa: 
tiukassa käännöksessä sisäkaarteen 
puoleinen suutintangon pää pysyy 
lähes paikoillaan koko käännöksen 
ajan, kun puomiston toisen pään 
suuttimet levittävät samanaikaises-
ti nestettä moninkertaiselle alalle. 
Levitysmäärän vaihtelu on sitä suu-
rempi, mitä tiukempaan kaarretta 
ruiskulla ajetaan ja mitä leveämpi 
sen puomisto on.

Vertailuun osallistui  
vain neljä ruiskua
Näyttelyjärjestäjien valitsema raati 
arvosteli puomiston ja sen vakaaji-
en toimintaa. Parhaiten toimi nos-
tolaitekiinnitteisen Amazone-ruis-
kun 15 m puomi, joka reagoi trak-
torin kallistuksiin nopeasti. Amazo-
nen hinattavassa ruiskussa oli kaksi 
kertaa leveämpi, ja samalla tietysti 
huomattavasti raskaampi puomisto. 
Työleveyden kasvu lisää väistämät-
tä myös puomiston pään liikkeettä. 
Hinattava Amazonen puomisto toi-
mi hyvin, mutta selvästi nostolaite-
konetta hitaammin: puomin päässä 
olleet sukset rajoittivat heilahdus-
liikettä estäen kuitenkin maakoske-
tuksen. 

Hardi osallistui testiin kahdel-
la ruiskulla. Nostolaitekiinnitteisen 
Hardi Twin- puhallinruisku reagoi 
kuoppiin tavallisia puomeja hitaam-
min, koska se painaa tuulisuojiensa 
takia enemmän kuin tavanomaisen 
ruiskun puomisto. Poikkiraiteeseen 
ajossa puomin massan tuoma hitaus 
näkyi puomin päiden ylimääräisenä 
korkeussuuntaisena heilahduksena. 
Twinin puhallin tuo kiistatta etuja 
tuulisella ilmalla, mutta ajonopeu-
desta kannattaa epätasaisella pellolla 
tinkiä, jotta puomisto toimii rauhal-
lisemmin. Hardin hinattavan ruis-
kun ajo ei onnistunut, sillä roska to-
dennäköisesti aiheutti toimintahäiri-
ön hydrauliikan toimintaan. (UO)

Västankvarnin koetilalla järjestettiin 2.7.2009 val-
takunnallinen peltopäivä.tapahtumassa voi laji-
keruutujen ja lannoite- ja torjunta-aineiden lisäksi 
tutustua myös traktoreihin sekä kasvinviljelytilan 
työkoneisiin.
Västankvarnin peltopäivät on neu-
vonnallinen, kaikille viljelijöil-
le avoin tilaisuus, jonka järjestivät 
Nylands Svenska Lantbrukssels-
kap, Novia-ammattikorkeakoulu ja 
MTT. Tapahtuma pidettiin Västan-
kvarnin kartanossa Inkoossa. Kar-
tanon omistaa Helsingin Yliopiston 
Nylands Nation-opiskelijajärjestö. 
Kartanon rakennuksia käytetään 
kurssitoimintaan, sillä Västankvar-
nissa ei ole enää maatalousoppilai-
tosta. Kartanon pelloista noin 15–20 
ha on koetilan käytössä. Västankvar-
nin Koetila on toiminut vuodesta 
2003 lähtien itsenäisenä yksikkönä, 
jossa tehdään lajikevertailujen lisäk-
si lannoitus- ja kasvinsuojelukokeita. 
Riippumattomien kokeiden lisäksi 
suoritetaan sopimuspohjaista koe-
toimintaa maatalousalan yrityksille. 

Peltopäivillä oli perinteisten lan-
noitteiden ohella myös luomuvil-
jelyssä käytettyjä maanparannus-
aineita ja orgaanisia lannoitteitta. 
Juurten ja lierojen vaikutusta maan 
rakenteeseen havainnollistettiin 

Helsingin Yliopiston maataloustek-
nologian laitoksen peltoon kaivaut-
tamassa montussa. 

Puomistojen toiminnan vertailua 
koeradalla 
Näyttelyalueelle oli rakennettu 
koerata, jossa verrattiin kasvinsuo-
jeluruiskujen puomiston toimintaa. 
Radalle oli rakennettu kolme vajaat 
20 senttiä korkeaa koroketta, joilla 
demonstroitiin puomin vakaajan 
käyttäytymistä kun ruiskun tai trak-
torin pyörä putoaa ensin oikean ja 
sitten vasemmanpuoleiseen vakoon. 
Radan loppupäässä oli poikittain 
asetettu koroke, jonka tarkoituksena 
oli simuloida puomiston käyttäyty-
mistä, kun kun ruiskutraktorilla 
ajetaan keväällä jo edellisenä syksy-
nä syntyneisiin puimurin raiteisiin. 
On kuitenkin muistettava, etteivät 
koroke ja maassa oleva kuoppa vas-
taa täysin toisiaan. Jos kuoppa on 
ajosuuntaan nähden lyhyt, se ei ai-
heuta kovinkaan suurta tärähdystä 
traktoriin, vaikka se olisikin syvä. 

Renkaan halkaisija on niin suuri, et-
tä kuopan reunat kantavat, eikä ren-
gas koskaan tavoita kuopan pohjaa. 
Ontelolaatan reuna on myös terä-
vä, toisin kuin peltomaassa olevien 

kuoppien. Samoin maa antaa myös 
renkaan edessä enemmän periksi 
kuin kova laatta, joten täysin todel-
lisia olosuhteita vastaavaa tilannetta 
ei rata kuvannut.

Ruiskun täytössä tulee olla 
huolellinen ja käyttää suojaimia. 
Torjunta-ainetta roiskuu helpos-
ti käsille, kasvoihin ja vaatteille, 
mikäli astia tyhjennetään huoli-
mattomasti pulputtamalla. Ku-
vasta näkee, kuin kanisterissa 
ollut värjättyä neste tahri kuljet-
tajan haalarin heti ensimmäisellä 
täyttökerralla.

Amazone nostolaiteruiskun kevyt puomisto seurasi radan kallis-
tuksia parhaiten. Vajaan kahdenkymmenen sentin koroke kallisti trak-
toria niin paljon, että puomin päässä oleva jalas kosketti kerran maa-
ta. Kevyt puomisto löysi kallistuneenakin tasapainon nopeasti.

Peltopäivät Inkoon Västankvarnissa

ã

Hardin Twin on tavallista ruiskua raskaampi, minkä vuoksi puomin 
päät laskeutuivat muuta puomistoa hitaammin, kun traktori jysähti 
poikittaista raidetta simuloivalta korokkeelta alas.

ã

ã

BELARUS-TRAKTOREIDEN JA ITÄ-KONEIDEN VARAOSAT
SUORAAN MAAHANTUOHAN VARASTOSTA, EDULLISESTI
JA NOPEASTI KAUTTA SUOMEN! 

KOLME KERTAA KESTÄVÄMPI!
SINNE MISSÄ TARVITAAN SUURTA 
KESTÄVYYTTÄ JA TEHOKASTA, VARMAA
TOIMINTAA. 

AGRI-KYMI OY AUKIOLOAJAT Anssi 020 743 2045
Kaupinkatu 4 ma - pe 8-16 
45130 KOUVOLA

RENKAAT NETTOHINNOIN! 
TRAKTORIN RENKAAT
7.50-16 85,-
11.2-20 160,-
360/70R24 280,-
420/70R28  350,-
15.5R38 420,-
18.4R34 575,-
18.4R38 630,-

PERÄVAUNUN PYÖRÄT
400/60-15.5 F6  255,-
16.5/70-18 F6 380,-
500/50-17 F8  395,-
500/60R22.5 F8 565,-
600/50-22.5 F8/F10 720,-

HINNAT SIS. ALV

VARAOSAMYYNTI

ESIMERKIKSI: 
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

V
iime vuonna kauppa eli aallon harjalla, nyt mennään pohjalla. 
Rahaa ei tule viljasta, ei maidosta, ei lihasta, ei metsästä. Ja vil-
jan vientiä tilalta on saanut odottaa ja odottaa.

Maatalouskoneteollisuudelle ja -kaupalle hyvinvoipa maa-
talous on elinehto.

Ensimmäiseksi sopeutumiskuuriin joutui kauppa. Tämän vuoden 
myyntiin tarkoitetut koneet on tilattu viime vuonna, jolloin kauppa kä-
vi hyvin. Teollisuuden tilauskirjat olivat täynnä kuukausiksi, jopa vuo-
deksi. Jos kauppias ei tilannut ajoissa, valmistaja ei pystynyt takaamaan 
koneiden saatavuutta. Ja jos ei ole koneita myytäväksi on sama kuin kar-
jatilalliselta olisi viety lehmät navetasta.

Tuttu konekauppias tuskaili toukokuussa 2008 sitä, että hän joutui 
jo siinä vaiheessa tilaamaan vuoden 2009 myyntiin tarkoitetut koneet. 
Ainoastaan varusteita voi myöhemmin muuttaa asiakastilausten perus-
teella.

Kauppias myöntää, että viime vuonna tehty tilaus oli liian suuri. Ko-
neita jää myymättä. Ennusmerkit olivat huonoja, mutta ihminen on 
optimistinen.

Kun kauppa ei käy, ei tule tuottoja. Kaupan puolella valtaosa kuluista 
on henkilöstökuluja. Lomautukset ja ehkä myös irtisanomiset ovat ikä-
viä, mutta niiltä ei voida välttyä.

Jos asiassa haluaa nähdä jotain hyvää, se on tarpeettomien kulujen 
karsiminen. Hyvinä aikoina yrityksiin pyrkii pesiytymään väliporras, 
joka ohjaa, valvoo, seuraa, kantaa huolta ja vastuuta, mutta ei tee mi-
tään. Korkeintaan tekee raportteja. Nyt tätä tuottamatonta porrasta on 
helppo karsia. Tarpeellista on vain ostaminen ja myyminen.

Toivottavasti oppi muistetaan silloinkin, kun ajat paranevat.

Teollisuuden sopeutumiskuuri tulee viiveellä, mutta pahempana. Nyt 
nimittäin kauppiaat ennustavat ensi vuoden myyntiä sen mukaan, mi-
ten tänä vuonna kauppa on käynyt ja tilauksista vähennetään ne koneet, 
mitä kaupalle on jäänyt tulpaksi varastoon.

Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että kun viime vuonna valmistus 
pyöri ylikierroksilla, nyt pannaan tehtaan ovet puoleksi vuodeksi kiinni.

Maatalouden tuloilla eletään ja metsätuloilla investoidaan. Vanha to-
tuus. Teollisuuden - erityisesti massateollisuuden - puuntarve on vä-
hentynyt, hinnat ovat laskeneet ja metsänomistajat ovat jääneet haikai-
lemaan hintapiikkiä. Odottaminen on epärealistista.

Puuta kuitenkin tarvitaan. Sahateollisuus huokailee puun puutet-
ta. On paradoksaalista, jos sahat seisovat sen takia, että yhteiskunnan 
lama-aikana puuta ei saa ja samaan aikaan maatiloilla on puute inves-
tointirahasta.

Maatalouskonekaupan arvosta puolet tulee traktoreista. Ennen tuon 
osuuden sai selville Vakolan keräämistä tilastoista. Tietoja ei ole kerätty 
enää vuosiin, mutta tuskin tuo osuus on miksikään muuttunut.

Traktorikaupasta tulee liikevaihtoa, mutta sen antama tulos on kautta 
aikojen ollut kiikun kaakun. Uusien traktorien kaupasta saatu tulos on 
hukattu ylihintaisiin vaihtokoneisiin. Vuoden vanhasta vaihtokoneesta 
pyydetään samaa hintaa kuin aivan uunituoreesta koneesta.

Tuota ylihintaa yritetään siirtää edelleen vaihtokoneiden ostajille, 
mutta kun se ei aina onnistu, vaihtokoneista joudutaan tekemään alas-
kirjauksia.

Taistelu markkinaosuudesta johtaa siihen, että tartutaan niihinkin 
kauppoihin, jotka tuloksen tekemisen kannalta pitäisi jättää tekemättä. 
Painostus markkinaosuuden nostamiseen tulee valmistajien puolelta.

Uuteen traktoriin vaihtavan asiakkaan kannalta kilpailutilanne on 
herkullinen. Joka haluaisi tyytyä halvempaan vaihtoehtoon, häneltä yri-
tetään rahastaa ylihintaa.

Näin se on, vaikka sitä ei ääneen sanoa saisi.

Konekaupan kurjuutta

Apevaunut-sekoittajat
Merkki Hinta
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K=käänettävät
V=vaihdettavat
T=teroitettavat
S=säädettävät

Siloking kvernelAnd - Agritek oy            *=lisävaruste 
Compact 8 H 24 950,-  T/30-60 K L P 6 / VS 2/S 8/100 X O/V* A/M* .. 450x225x244 3450 X L L - 10.0/75-15.3
Compact 10 H 27 000,-  T/30-60 K L P 7 / VS 2/S 10/100 X O/V* A/M* .. 465x240x275 3800 X L L - 400/60-15.5
Compact 12 H 30 600,-  T/30-60 K L P 7 / VS 2/S 12/100 X O/V* A/M* .. 475x255x277 4400 X L L - 400/60-15.5
Premium 11 H 31 600,-  T/30-60 K L P 7 / VS 2/S 11/100 X M M . 530x252x270 4420 X L L - 400/60-15.5
Premium 12 H 34 000,-  T/30-60 K L P 7 / VS 2/S 12/100 X M M .. 535x252x280 4500 X L L - 400/60-15.5
Premium 14 H 36 500,- T/37-74 K L P 9 / VS 2/S 14/100 X M M .. 545x252x314 4800 X L L - 435/50R19.5
Premium 16 H 43 700,- T/37-74 K L P 9 / VS 2/S 16/100 X M M .. 560x272x315 5700 X L L - 435/50R19,5
DUO 12 H 37 800,- T/52-110 K L P 8 / VS 2/S 12/100 X O/V* A/M* .. 600x196x262 5100 X L L - 435/50R19.5
DUO 14 H 41 000,- T/52-110 K L P 10 / VS 2/S 14/100 X O/V* A/M* .. 625x206x276 5800 X L L - 435/50R19.5
DUO 14 T H 41 500,- T/52-110 K L P 10 / VS 2/S 14/100 X O/V* A/M* .. 655x226x245 6400 X L L - 215/75R17,5 twin
DUO 16 H 45 300,- T/52-110 K L P 12 / VS 2/S 16/100 X O/V* A/M* .. 655x226x270 6800 X L L - 435/50R19.5
DUO 18 H 46 600,- T/52-110 K L P 12 / VS 2/S 18/100 X O/V* A/M* .. 660x226x290 7000 X L L - 435/50R19.5
DUO 18 T  H 47 400,- T/52-110 K L P 12 / VS 2/S 18/100 X O/V* A/M* .. 685x240x258 7100 X L L - 215/75R17,5 twin
DUO 22 H 51 600,- T/52-110 K L- P 14 / VS 2/S 22/100 X O/V* A/M* .. 695x242x302 7550 X L L - 435/50R19.5
DUO 26 H 61 000,- T/52-110 K L P 16 / VS 2/S 26/100 X O/V* A/M* .. 730x255x310 8300 X L L - 355/60R18T
DUO 30 H 67 700,- T/52-110 K L P 20 / VS 2/S 30/100 X O/V* A/M* .. 750x290x330 9000 X L L - 435/50R19.5T
DUO 36 H 88 500,- T/52-110 K L P 21 / VS 2/S 36/100 X O/V* A/M* .. 1000x255x300 13500 X L L - 435/50R19.5 3-aks.
DUO 40 H 90 000,- T/52-110 K L P 24 / VS 2/S 40/100 X O/V* A/M* .. 1010x255x320 14100 X L L - 435/50R19.5 3-aks.
Prestige 12 A 148 400,- D/94 K X P 7 / VS 2/S 12/100 X O/V* A/M* .. 695x255x256 9400 - L L X 400/70R22.5/700x12
Prestige 13 A 149 400,- D/94 K X P 7 / VS 2/S 13/100 X O/V* A/M* .. 695x255x265 9600 - L L X 400/70R22.5/700x12
Prestige 14 A 160 500,- D/129 K X P 9 / VS 2/S 14/100 X O/V* A/M* .. 749x255x296 10100 - L L X 400/70R22.5/700x12
Prestige 16 A 163 700,- D/94 K X P 12 / VS 2/S 16/100 X O/V* A/M* .. 790x255x266 9700 - L L X 400/70R22.5/700x12
Prestige 20 A 203 000,- D/129 K X P 14 / VS 2/S 20/100 X O/V* A/M* .. 875x255x296 11300 - L L X 495/45R22.5/250-15
Prestige 22 A 204 200,- D/129 K X P 14 / VS 2/S 22/100 X O/V* A/M* .. 875x255x314 11500 - L L X 495/45R22.5/250-15

T.J. Pyykkönen ilmoitti hinnat REDROCKISTA ilman alvia. Uudet hinnat, mallit Vari-cut 12 Fd 43 322,-, 16 Fd 44 615,-, 20 Fd 48 334,-, 30 Fd 64 983,-, ja mallit Vari-mixer 12 Fd 33 623,-
16 Fd 36 662,-, 20 FD 40 833,-

Lisäys ja oikaisu numerossa 11 julkaistuun apevaunutaulukkoon

Rauta ja Petrooli 
2009
Valtakunnallinen harrastetraktori-
kerho Fordson club Finland ja Ko-
nekesko järjestävät Hyvinkään Maa-
seutuoppilaitoksella kaksipäiväiset 
masinistijuhlat 12.–13.09.2009.

Tämän vuoden teemana ovat eri 
tyyppiset ja malliset vanhat Fergu-
son- ja Massey-Ferguson -merkkiset 
traktorit, koneet ja laitteet, joita tu-
lee olemaan runsain määrin paikal-
la. Lisäksi suolana on muiden merk-
kien edustjia, järjestäjät odottavat-
kin tänä vuonna yli sadan vanhan 
vuosikymmenen takaisen menope-
lin pörräävän opiston kentällä.

Koneet eivät seiso vain riveissä, 
vaan traktoreilla ajetaan esittelykier-
roksia ja tehdään oikeaa työtä kyn-
tönäytöksissä. Lapsille on tarjolla 
kyytiä veteraanitraktorin vetämässä 
peräkärryssä.

Näytösalueelle menevät traktorit 
käyttävät Porin Prikaatin Pionee-
ripataljoonan rakentamaa kalusto-

siltaa ja ajavat Vantaanjoen yli suo-
raan konekentältä kyntönäytösalu-
eelle. Pioneeripataljoona esittelee 
myös muuta kalustoaan, joten rau-
taa on tänä vuonna nähtävillä to-
della paljon.

Maatalouskoneiden ohella esillä 
on veteraani-ikäistä  ajoneuvokalus-
toa. Vanhoille ajoneuvoille on varat-
tu oma alueensa, joten yleisö pääsee 
katselemaan myös elävää kulkuneu-
vohistoriaa, mm. ikimuistoiset WV- 
kuplat. Kääpiöautoja ja  veteraani-
moottoripyöriä on myös opiston 
kentällä. Lisäksi vanhan ajan sepät 
näyttävät taitojaan, ja keräilijöille 
ja harrastajille on tarjolla rompeto-
ri. Moottorisahaosastolla on erikoi-
suutena puuhun kiipeävä mootto-
risaha. Saksalainen Sachs-Kletterer  
” puuapina ”.

Rauta ja Petrooli 2009 järjestelyis-
tä vastaavat Konekesko ja Fordson 
club Finland

SM-kyntökilpailut Konnunsuolla
Traktorikynnön SM-kilpailut järjes-
tetään 25- 26.9.2009 Etelä-Karjalas-
sa Lappeenrannan Konnunsuolla. 
Kilpailujen yhteydessä järjestetään 
myös Etelä-Karjalan koko maakun-
nan maaseututapahtuma, konenäyt-
tely ja työnäytöksiä. 

Ohjelmassa on vanhojen konei-
den ja lähiruoan esittelyä. Samalla 
vietetään Etelä-Saimaan 4H-yhdis-
tyksen ja Kymen-Vuoksen 4H-piirin 
koululaisten ja lapsiperheiden maa-
seutupäivää. 

Tapahtumaan odotetaan 2500 
vierailijaa. Kilpailut järjestetään 
Lappeenrannassa Konnunsuon van-
kilan pelloilla. 

Isot, tasaiset ja maalajeiltaan ta-
salaatuiset lohkot takaavat sen, että 
alueelle saadaan rakennettua toimi-
va kilpailukeskus, jossa kilpailuloh-

kot, näyttelykenttä ja työnäytösalu-
eet sekä ravintola- ja kahvilapalvelut 
saadaan sijoitettua lähelle toisiaan 
toimivaksi kokonaisuudeksi.

SM-kyntökilpailun järjestäjä on 
tänä vuonna ProAgria Etelä-Karjala 
ry yhdessä SM-kyntötoimikunnan 
kanssa. Käytännön järjestelyissä 
ovat mukana myös paikalliset seu-
rat, kuten Jääsken, Nuijamaan ja 
Joutsenon maamiesseurat sekä maa-
seutunaiset. Tapahtuman päätukija 
on Lappeenrannan kaupunki. 

Kilpailu on kaksipäiväinen. 
Avauspäivänä on vuorossa sänki-
kyntö ja toisena päivänä nurmi kil-
pailujen finaalina. 

Mestarit ovat siis selvillä nurmi-
kynnön ja molempien päivien pistei-
den yhteenlaskun jälkeen. Poikkeuk-
sena on veteraanisarja, jossa kilpail-

laan vain avauspäivänä sängellä.
Kilpailussa on mahdollisuus tu-

tustua myös konekenttään ja työ-
näytöksiin. 

Nähtävänä on erilaista muok-
kauskalustoa, traktoreita, lannan-
käsittelylaitteita ja muita laitteita. 
Lisäksi voi tutustua vanhoihin maa-
talouskoneisiin ja maakunnalliseen 
lähiruokatapahtumaan. 

Etelä-Saimaan 4H yhdistys ja Ky-
men-Vuoksen 4-H piiri järjestävät 
perjantaina 25.9 Maaseudun ny-
kypäivää ja historiaa -tapahtuman 
koululaisille. Lisäksi tapahtumaan 
osallistuvilla on mahdollisuus tu-
tusta Konnunsuon vankilan luomu-
tilan toimintaan esittelykierroksilla.

SM-kynnöt kokoavat kilpakyn-
täjiemme parhaimmiston taistele-
maan suomenmestaruuksista ja sa-

malla kilpailemaan edustuspaikoista 
vuoden 2010 MM-kilpailuihin. 

SM-kynnöissä kilpaillaan neljässä 
sarjassa: yleisessä, nuorten, veteraa-
nien ja paluuaurojen sarjassa. 

Suomen edustajat ovat menesty-
neet mitalisijojen arvoisesti viime 
vuosina MM-kilpailuissa, joten ta-
so maamme huipulla on varsin kova 
myös kansainvälisesti.  

Ensimmäiset traktorikynnön 
SM-kilpailut järjestettiin vuonna 
1953 Helsingissä. Samana vuonna 
perustettiin SM-kyntötoimikunta 
kilpailutoimintaa hoitamaan ja jär-
jestämään. 

Etelä Karjalassa kilpailtiin edelli-
sen kerran 1980-luvun alussa Parik-
kalassa. Maakunnalliset mestaruus-
kilpailut on Etelä-Karjalassa järjes-
tetty vuosittain.


