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Koneet foorumilla 
-tapahtuma

Agrimarketin uutuuksia esillä 

Agrimarketin Konekeskukset 
 ympäri maan järjestävät Koneet 
kiertueella -tapahtumia. Kus-
sakin tapahtumassa on esil-
lä  Agrimarketin merkittävät 
 koneuutuudet sekä traktorit, 
leikkuupuimurit, työko-
neet ja jälkimarkkinointi. 
Lisäksi esittelyssä ovat 
Suomen Rehun rehut, 
Kasvuohjelma -tuotteet, 
sähköiset verkkopalve-
lut, rautakauppa ja ra-
hoituspalvelut. Kiertue 
alkoi Porista 24.9 ja jäl-
jellä ovat vielä Jyväsky-
län (12-13.11.), Kokko-
lan (19-20.11.) ja Oulun 
(26.-27.11.) tapahtumat.

Junkkarin pienimmän, yksiakselisen J-2-perävaunun omapaino on 980 ja kantavuus on 2500 kiloa. 
 Lavan tilavuus on 1,6 kuutiota. Kolmikaatokipin ansiosta vaunu voidaan tyhjentää myös sivuille. Perä- ja 
sivulaidat on saranoitu sekä ylä- että alalaidasta -avautumistapa voidaan valita kammesta. Vaunu on jarru-
ton. Perävaunu soveltuu käytettäväksi pienten maataloustraktoreiden ja kiinteistötraktoreiden kanssa.

DeLaval VM 
12 -seosrehu-
vaunun säiliö ve-
tää 12 kuutiota. 
Pystyruuvisekoi-
tinta käytetään 
kaksinopeuksi-
sen vaihdelaati-
kon välityksellä. 
Sekoittimen te-
hontarve on noin 
51,5 kW. Vaunun 
veroton hinta on 
noin 23000 eu-
roa.
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Puhallintoimisen Överum Wing Jet S 4020 -lannoitteenlevitti-
men työleveys on 20 metriä. Puomissa on 20 levitinsuutinta. Syöt-
tötelat saavat voimansa pyöriltä variaattorin kautta. Ruostumatto-
masta teräksestä tehdyn säiliön tilavuus on 4000 litraa, korotuksel-
la 6000. Säiliön täyttökorkeus on 2,25 tai 2,5 metriä. Vakiovarustei-
sessa K-Tram -ohjausyksikössä on pinta-alamittari, säiliön pinta-
vahti, syöttötelojen pyörintäanturi. Ohjausyksikön kautta osa levit-
timistä voidaan sulkea sähköisesti. Koneen veroton hinta on noin 
44200 euroa. Gps-valmis K-Tronic -ohjausyksikkö on valinnaisva-
ruste. Rinnakkaismallien työleveydet ovat 12, 18 ja 24 metriä.
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Deeren tuotteissa i-merkintä tar-
koittaa käytännössä huipputek-
niikan mukanaoloa. Tarkemmin 
i-solutionin periaatteesta ker-
rottiin Koneviestin numerossa 
12/08. Ruiskuissa i-solution tuo 
mukanaan isobus-ohjauksen, 
ajo-opastuksen, kartoituksen, 
automaattisen lohko-ohjauksen 
ja täsmäruiskutuksen. i-mallisissa 
ruiskuissa on myös mm. portaat-
tomasti säädettävä raideväli.

Mallin kaksi viimeistä nume-
roa kertovat pääsäiliön nimel-
liskapasiteetin, eli 2400, 3200 ja 

4000 litraa. Lisäksi ruiskussa on 
400 litran huuhteluvesisäiliö sekä 
parinkymmenen litran puhdas-
vesisäiliö.

Puomistoja on kahta tyyppiä: 
kaksi ja kolmiosaisesti kokoon 
taittuvaa.

Leveyksiä on 18-28 metriin. 
Suutinrunkoina on viisipaikkai-
set revolverirungot. Lisävarus-
teena on saatavissa jatkuva nes-
tekierto puomistoon, jonka an-
siosta aineiden sakkautuminen 
putkistoon voidaan välttää ja heti 
ruiskutuksen alussa saavutetaan 

tasainen tulos. Myös ruiskuput-
kiston ja suuttimien huuhtelujär-
jestelmä löytyy lisävarustelistalta.

Ruiskut kytketään traktorin 
koukkuun, kuulavetolaitteeseen 
tai vetokitaan.

Aisassa on etäisyydensäätö ja 
automaattinen ohjaus, joita sää-
tämällä ruisku saadaan seuraa-
maan tarkasti traktorin renkaan-
jäljissä.

Kuljetusturvallisuutta ja muka-
vuutta parantavat hydrauliset jar-
rut ja akselijousitus.

John Deere -ruiskut 
Agrimarketin valikoimiin
Ruiskut ovat kuuluneet 
John Deeren tuotevali-
koimiin 1990-luvun alku-
puolelta lähtien, nyt niitä 
tuodaan myös suomeen. 
Agrimarket ottaa valikoi-
miinsa JD:n 700-sarjan 
hinattavat ruiskut. Mal-
listo koostuu 724, 732 ja 
740-malleista sekä niiden 
i-varianteista.

Kuvassa oleva JD 732i-ruisku on 
varustettu 21 metrin puomistolla ja 
GSD2600 isobus-terminaalilla. Ruis-
kun hinta on noin 49 000 euroa.
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