
46 MESSUT JA TAPAHTUMAT NRO 17     3. 12. 2009 NRO 17     3. 12. 2009 47MESSUT JA TAPAHTUMAT

Mullerupin Robomatic on jo kolmas Suomen markkinoille ehtinyt 
robottiraappa. Verollinen hinta 17 000 euroa.

Kannukone tekee vahvaa paluuta maidontuotantoon. FinnLacton 
markkinoimaa, pyörillä varustettua mallia on hankittu erityisesti ro-
bottitiloille erikseen lypsettäviä lehmiä varten, osastolla kerrottiin. 
Kuvan mallin verollinen hinta 1450 euroa.

Pro Agria Maatalouden 
Laskentakeskus Oy:n tuo-
teryhmäpäällikkö Sinikka 
Tommila myhäilee tyyty-
väisenä, kun laskentakes-
kuksen tietojärjestelmät 
avautuvat kaikille toimijoil-
le. KoneAgriassa esiteltiin 
DeLavalin ja Maatalouden 
Laskentakeskuksen välistä 
tiedonsiirtoa.

Suomen Karjatilatarvike 
Oy lanseerasi Kone Agrias-
sa Skovin uuden tuotanno-
nohjausjärjestelmän sika- ja 
siipikarjatiloille. Yhdellä tie-
tokoneella voidaan uuden 
FarmOnline-ohjelmiston 
avulla hallita usean kasvat-
tamon tietokoneita ja tuo-
tantoa, esittelee Railo Puu-
mala.

Tuoteryhmävastaava Ve-
sa Latvala (vas.) ja myynti-
johtaja Tapani Puumala us-
kovat entistä tarkemman 
tuotannonohjauksen voi-
man maidontuitannossakin. 
Pellonpajan Multiline-järjes-
telmä palkittiin kultamitalilla 
Kone Agria-näyttelyssä.
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Kotieläintaloutta KoneAgriassa

Tuotannonohjaus 
siirtymässä uudelle tasolle

Kotieläinyksiköiden koon kasva-
essa tuotannon hallinnan rooli 
korostuu. Kun tekniikka on muu-
ten saatu kohdalleen, on painopis-
tettä siirrettävä entistä enemmän 
tuotannon hienosäätöön. Sika- ja 

siipikarjapuolella erilaiset tuotan-
nonohjausjärjestelmät ovat tu-
tumpia, mutta maidontuotannos-
sa sellaisia ovat toistaiseksi olleet 
harvinaisia.

Kone Agria-näyttelyssä kultai-

sella mitalilla palkittu Pellonpa-
jan Multiline-tietojärjestelmä tuo 
viimein puuttuvan järjenpalasen 
muuten älykkääseen navettaan. 
Multiline on linkki tilan tietoko-
nepohjaisten lypsyjärjestelmien, 
ruokintajärjestelmien ja eläintie-
toja hallinnoivan Maatalouden 
Laskentakeskuksen välillä. Pellon-
pajan järjestelmä soveltuu käytet-
täväksi kaikkien lypsyjärjestelmi-
en kanssa.

Ruokinnan säätö nopeutuu
Multiline mahdollistaa rehustuk-
sen ohjauksen lehmien maidon-
tuotantotietojen pohjalta lähes re-
aaliaikaisesti. Varsinaisesta ruokin-
talaitteiden ohjauksesta huoleh-
tii edelleen tuttu Pellon Graphics-
järjestelmä, mutta Multiline toi-
mii ikäänkuin linkkinä lypsy- ja 
ruokintajärjestelmien välillä. Pel-

lonpajalla uskotaan Multiline-jär-
jestelmän tuovan uusia mahdolli-
suuksia jopa koko lypsykarjapiha-
ton suunnittelulle ja osastoinnille. 
Karja voidaan jakaa ruokintaryh-
miin esimerkiksi laktaatiokauden 
vaiheen, tunnutuksen tai umpeen-
panon mukaan. Nuorkarja voidaan 
myös jakaa erilaisiin ryhmiin kas-
vuvaiheen mukaan. Eri ruokinta-
ryhmien tuotanto- ja rehukulutus-
tietoja voidaan seurata ryhmäkoh-
taisista raporteista. 

Helpottaa myös työtä
Multiline mahdollistaa jo varsin 
pitkälle menevän seurannan nave-
tassa. Periaatteessa on mahdollista 
seurata päivittäistä maitotuotos-
ta ja rehunkulutusta paitsi kiloina 
myös euroina, mikäli rehujen hin-
tatiedot päivitetään järjestelmään.

Automaattisen järjestelmän voi 

laskea helpottavan myös rehunja-
kotyötä. Isossakin karjassa jako-
kertoja voidaan lisätä, kun apese-
koittimen ja mattoruokkijoiden 
kokonaisuus toimii automaatti-
sesti. Paitsi fyysistä rehunjakotyö-
tä vähentää Multiline-järjestelmä 
myös tiedon tallennukseen kulu-
vaa aikaa, kun koko tilan eläinre-
kisteri ja kalenterimerkinnät sie-
mennyksistä, poikimisista ja hoi-
doista hoituvat yhdellä kirjauksel-
la. Tiedot siirtyvät edelleen Maata-
louden Laskentakeskuksen rekis-
tereihin automaattisesti Ammu-
ohjelman välityksellä.

DeLavalilta ja Skoviltakin uutta
Oman tuotannonohjausjärjestel-
mänsä on tuonut markkinoille 
myös DeLaval. DeLavalin uusi jär-
jestelmä mahdollistaa niin ikään 
automaattisen tiedonsiirron Maa-
talouden Laskentakeskukseen. 
Järjestelmä liittyy VMS-, Alpro- ja 
Delpro-järjestelmien osaksi.

DeLavalin ohjelmalla ProAgri-
an järjestelmiin siirtyvät lehmä-
kohtaiset maitomäärät ja päivit-
täiset kirjaukset poikimisista, sie-

mennyksistä, umpeenpanoista 
jne. DeLavalin tuotannonohjaus-
järjestelmiin puolestaan siirtyvät 
lehmäkohtaiset maidon rasva- ja 
valkuaispitoisuudet ruokinnan 
tarkentamiseksi, siementäjän kir-
jaamat tiedot sekä eläin- ja tapah-
tumatiedot uutta järjestelmää pe-
rustettaessa tai päivitettäessä.

Sika- ja siipikarjatalouteen on 
myös tulossa uutta ohjausta, kun 
Suomen Karjatilatarvike Oy tuo 
Suomen markkinoille Skovin uu-
den FarmOnline-järjestelmän. 
Uusi järjestelmä niputtaa usean 
kasvattamon tietokoneet yhden 
keskustietokoneen alle. Yhteys 
kasvattamotietokoneisiin hoituu 
100 megabitin LAN Ethernet-ver-
kolla. Käyttöä helpottaa graafinen 
käyttöliittymä.

Uusi ohjausjärjestelmä sovel-
tuu käytettäväksi FarmOnlinen 
WebLink-ohjelman kautta myös 
vanhemman polven järjestelmi-
en kanssa. FarmOnline-järjestel-
mä perustuu yleiseen standardiin, 
jolloin sitä voidaan käyttää myös 
muiden laitevalmistajien järjestel-
mien kanssa.

Navetan tuotannonohjaus siirtyy uudelle tasol-
le, kun maitomäärien mittaus ja rehustus saa-
daan pelaamaan yhteen entistä nopeammin. Pel-
lonpajan uutuusjärjestelmä Multiline kommuni-
koi laitteistoriippumattomasti eri lypsylaitteisto-
jen kanssa. Omat ratkaisunsa kotieläintuotannon 
tiedonkeruun ja tuotannon hallinnan helpotta-
miseksi ovat tuoneet markkinoille myös De Laval 
ja Skov.

   Matti Turtiainen

ã

www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313  fax: 06–4331 049

Plasmaleikkuri Nova L-100 
Uusi erä saapuntut! Soveltuu kaiken tyyppisien metallien leikkaukseen. 
Tämä malli leikkaa (vähintään) 30 mm:n materiaalia. Leikkaa jopa 
maalattua tai epäpuhdastakin materiaalia. Luotettava ja nopea sytytys.  
Laitteessa hyvät ja varmat suojaukset ylikuumenemiselle ja ylijännitteille 
jne. 3 vaihe 380 V:n malli. Ulostulovirta 50–100 A. Sisäänottovirta: 26,5 
A, kuormittamaton jännite: 270 V. Hyötysuhde 60 %. Tarvittava ilmanpaine: 
0,6 Mpa (6 bar). Tuuletinjäähdytys. Kaapelin pituus leikkuupäälle: 4500 
mm, maakaapeli: 3000 mm. Koko: 560 x 290 x 430, paino: 36,5 kg. 
Suomen kovin plasmatarjous suoratuonti hintaan. 
Hinta vain 1595 e sis. alv:n.

Jyrsin-porakone Nova 45HCL
Varustettu automaattisyötöllä, 3 nopeutta: 0,12, 0,19 & 1,26 mm/r Jäähdytysjärjes-
telmällä ja isolla ristisyöttöpöydällä. (585 x 190 mm). Porauskapasiteetti teräkselle: 
31,5 mm, raudalle: 45 mm. Kaksoisnopeusmoottorilla: 1,1 kW/380V. Nopeudet: 
50–2520 rpm. MT 4 kartio, 120 mm liike karalle, maks. etäisyys pöytään: 790 mm 
ja jalustaan 1280 mm. x/y-liike 500x190 mm. Jyrsinpään säädettävä korkeus: 
430 mm. Kierteistykessä autom. palautus ja suunnan vaihto. Kallistus jyrsinpääl-
le. T-urat: 14 mm. Rungon vahvuus: 115 mm. Lattiajalustan koko: 475x675 mm. 
Paino n. 350 kg. Erittäin laadukas rakenne. Valmistettu kovaan ammattikäyttöön. 

Ristisyöttöpöytään saatavana myös automaattisyöttö. (Lisävaruste). 
Supertarjouksemme: Muutama kone jäljellä varustettuna myös ristisyöttöpöydän automaattisyö-
töllä. Tarjoamme ristisyöttöpöydän konesyötön nyt ilmaiseksi mukaan! Norm. hinta 3490 e NYT 
2950 e sis. alv:n. (Koskee vain varastossa olevia koneita)

DeLuxe Nova 3 in 1/1320 mm x1,5 mm 
Jo yli 300 konetta Suomessa! Myyntimenestysmalli! 
Samassa koneessa: Kanttaus, mankeli ja leikkuri. Vahvemmalle 
materiaalille: 1,5 mm. Minimi Rullaus: 76 mm. Taivutus 90  
astetta. Työstöleveys: 1320 mm. Paino: 480 kg. Vertaa mihin 
tahansa markkinoilla oleviin tämän koneen teknisiä arvoja. 
Hinta vain: 1650 e sis. ALV:n. 

Avainjyrsinkone Nova 100F
Voit tehdä Suomen yleisimmät kotiavaimet tällä koneella sekä yleisimmät 
auton ymv avaimet. Mikä parhainta tällä koneella saat 10 eri tyyppistä 
avainmallia jyrsittyä nopeasti, tarkasti ja kätevästi samalla koneella. Mikä 
parhainta kaikki tarvittava on hinnassa mukana. Ei tarvitse investoida 
lisätarvikkeisiin isoja summia kuten moniin markkinoilla oleviin malleihin. 

Moottori: 230 V, 50 hz, 180 W. Koko: 50x39x36 cm. Paino: 21,5 kg. Norm. myyntihinta 1990 e
Esittelytarjouksemme: 1520 e sis. ALV:n (Katso nettisivultamme lisää)

Radiolaitteet Uranus-Tuonnista
Olemme tuoneet maahan harraste- ja ammattiradioita 
vuodesta 1982 saakka. Jos tarvitset ajoneuvoosi laadukkaan 
LA-radion tai vaikkapa käsi VHF/UHF radiot tmv. tarjoamme 
Suomen parhaat vaihtoehdot. Valikoimassamme radiot myös 
metsästäjille, veneilijöille, ilmailijoille, radioamatööreille, 
teollisuuteen – ja yrityksille erikoislaitteet. 
Katso nettisivultamme lisää ja ota yhteys radiolaitemyyjäämme Jyrki Niemiseen, 06–4333 888.

Kärkisorvi Nova 300 A
Uusi erä saapunut varastoon. Supersuosittu huippuluokan metallisorvi. Auto-
maattinen pitkittäis- ja sivuttaissyöttö. Keskiöiden väli on 940 mm. Maksimi 
kappaleen halkaisija 305 mm. 173 mm rungon päältä karareiän keskelle. Kun 

johdepala on irrotettu: 450 mm. Läpivieni karasta: 38 mm. MK5, takapylkkä: MK3. 9 nopeutta: 
64–1500 rpm. Hammaspyörä voimansiirto. Kierteitysalue: 0,25–7,5 mm (24 kpl) (metrinen). 
4–112 T.P.I (tuumainen) 14 kpl. Irrotettava johdepala. Vaakasyötön alue: 0,01 0,268 mm/r–
(16), Pitkittäissyötön alue: 0,028–0,791 mm/r. Pikkukelkan liike 95 mm ja poikittaiskelkan liike 
170 mm. Vastakelkan kartio: MK3, Norton vaihteisto. Moottoriteho: 1,1 KW. 380 V, Paino: 460 
kg. Mukaan tulee n. 650 e:n varusteet: 1 kpl: 3-leukaistukka 160 mm, 1 kpl: 4-leukaistukka 200 
mm, 2 kpl: johteille tulevat tukilaakerit, 1 kpl: kaksiosainen tyylikäs ”kabinettityyppinen” jalusta, 
1 kpl: öljypohja, 1 kpl: taustasuojalevy, 1 kpl: laippakiinnitysosa 250 mm, 1 kpl: työvalo, 1 kpl: 
jäädytyspumppu. (Normaalisti lisävarusteita – meillä kaikki vakiona). 
Suomen parhain sorvitarjous: 3490 e sis. ALV:n.
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T.J. Pyykkönen tuo 
markkinoille kokonaan 
kotimaista valmistetta 
olevan ilmatiivissiilon. 
KoneAgriassa esillä 
oli vasta mallikappale, 
mutta toimitusjohtaja 
Tauno Pyykkönen ker-
toi siilon tulevan myyn-
tiin jo ennen ensi ke-
sää.

DeLaval on tuonut mark-
kinoille uuden kumima-
ton käytettäväksi ritilöiden 
päällä, esittelee Olli Kasu-
rinen. Matto on palkin koh-
dalta muotoiltu siten, et-
tä palkin keskiosa on kor-
keammalla. Näin nesteen 
valuminen lantakouruun te-
hostuu.

Farmi Tilatechin markki-
noima ja Roxellin valmistama 
porsaiden Blu Hox  -kuivaruo-
kinta-automaatti pystyy hoi-
tamaan jopa 70 porsasta pai-
novälillä 5–30 kiloa. Säiliön ti-
lavuus 70 tai 150 litraa.

Balebuster on uuden-
tyyppinen kaikenlaisen kor-
simateriaalin silppuami-
seen tarkoitettu paalisilp-
puri Suomen markkinoilla. 
Toimintaperiaate on tuttu 
saman valmistajan, amerik-
kalaisen Duratech-yhtiön 
aiemmin esitellystä Hay-
buster-silppurista. Hakkuri-
terillä varustettu murskaus-
roottori painaa silputtavan 
materiaalin seulan läpi, ja 
hydrauliikalla käytettävä 
ruuvi siirtää silpun puhalti-
melle. Hydraulisesti kään-
nettävä puhallustorvi kään-
tyy 270 astetta vaakatasos-
sa. Verollinen hinta 37 210 
euroa.

Murska-täyttölaite helpottaa Murska-valssimyllyn täyttöä. Kuorma voidaan 
tyhjentää yksinkertaisesti kippaamalla täyttölaitteen kuuppaan. Elevaattorista 
löytyy tehoa jopa 50 tonnia tunnissa. Täyttölaite siirtyy tuubipakkauksen edisty-
essä kevyesti omilla pyörillä eteenpäin. Verollinen hinta 6602 euroa. 

Kuhnin pystyruuvilla varustetut Euromix Plus -apevaunut on varustettu puhaltimella, jolloin niitä voidaan käyttää myös kuivikkeiden levittä-
miseen. Puhallusetäisyys on kiinteällä torvella 18 metriä ja kääntyvällä torvella 13 metriä. Kuvan 1370-malli on yksiruuvinen, ja sen tilavuus 
on 13 kuutiota. Verollinen hinta 47 900 euroa.

ã
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www.avanttecno.com

          
koeajokiertue, kysy 

Agrimarketista

420

Avant-kuormainsarja on täydentynyt uudella 400-
sarjalla. Avant 400-sarja  on kompaktimpi kuin 500-
sarja ja tehokkaampi kuin 200-sarja.
Avant 420 on kone, jota monet ovat meiltä 
kaivanneet: kevyttä, edullista dieselmoottorilla 
varustettua konetta, jossa on tarpeeksi potkua, 
jotta sillä pystyy tekemään tehokkaasti töitä ympäri 
vuoden.
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FinnLacton uusi sorkkahuuhtelu- ja desinfiointial-
las on valmistettu kestävästä ja kevyestä merialumii-
nista. Altaan pituus on 1 metri, ja niitä voidaan asettaa 
peräkkäin tarpeen mukaan. Desinfiointiaineiksi suosi-
tellaan uusia biohajoavia aineita.

Tokki Oy markkinoi edullista ja kevyttä hoitopilttuuta eläinten hoitoon. Pilttuu 
muodostuu yksinkertaisesti ruokinta-aitaan saranoidusta aidasta. Aidan alaosassa 
näkyy erikseen avattava osa, josta vasikan voi kätevästi opettaa imemään. Valmista-
ja Jourdain. Hinta 780 euroa (alv 0 %).

Uudessa automaattitoimisessa Hei-
do-lehmäharjassa on puhdistuksen te-
hostamiseksi pitkiä ja lyhyitä harjaksia. 
Harja pysähtyy, mikäli esimerkiksi leh-
män häntä tarttuu harjaan kiinni. Harja 
vaihtaa automaattisesti pyörimissuun-
taansa käynnistysten välillä, mikä pitää 
harjakset puhtaampina. Verollinen hinta 
1995 euroa.

MobiAmmu-ohjelmisto on laajennus Ammu-, El-
mer- ja Pihvi-ohjelmistoihin. Mobiililaitteella käytettä-
vä ohjelma helpottaa tiedon ja tapahtumien tallenta-
mista navetassa tai sikalassa.

Pellonpajan uusi käytäväraappa so-
veltuu hyvin laajennuskohteisiin, sillä 
se vaihtaa kätisyyden kokoojakourun 
yli kulkiessaan.
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KRONE – REHUNKORJUUN AMMATTILAINEN

www.krone.dewww.agrimarket.fi

Krone tuotteet ovat tunnettuja laadukkaasta viimeistelystään, 
kovasta kapasiteetistaan ja hyvästä kestävyydestään. Krone 
on saksalainen laatutuote, joka on suunniteltu kovaan 
käyttöön suurille pinta-aloille ja urakointiin. Ei ole sattumaa, 
että Krone on ollut selvä markkinajohtaja vuodesta toiseen 
noukinvaunujen, niittomurskainten ja karhottimien osalta 
myös Suomessa.

Krone KS 900 -karhotin
�•  Kaksiroottorinen keskelle karhottava hinattava 

karhotin
�•  Työleveys hydraulisesti säädettävä  7,6–8,8 m
�•  Säädettävä karhon leveys 1,2 – 2,5 m
�•  Erittäin kestävä DuraMax-roottorin keskiö, 

TAKUU 3 vuotta
�•  Vahvat 9,5 mm kaksoispiikit
�•  3 D -roottorien ripustus, seuraa tarkasti pellon 

pintaa
�•  Erittäin hyvämuotoinen ja puhdas karho  

kaikissa olosuhteissa

Veroton myyntihinta 

20 300 € 

Krone MX 350 GL -noukinvaunu
�•  Tehokas ja kestävä EasyFlow-noukin
�•  Markkinoiden järein roottorisulloja,  

Hardox-terästä, halk. 880 mm
�•  Uusi silppurikoneisto 41 vastaterää, sivulle  

kääntyvä teräpalkki
�•  Uusi patentoitu kaareutuva lavan pohja
�•  Ohjaava jousitettu akselisto, 800 / 40 – 26,5” 

renkaat
�•  Ergonominen Comfort-ohjauselektroniikka
�•  Aiempaa suurempi kapasiteetti ja samalla  

pienempi tehon tarve

Veroton myyntihinta 

79 300 € 

Krone EC 3210 CV -niittomurskain
�•  Meno-paluu niittomurskain, työleveys 3,2 m
�•  EasyCut-teräpalkki, SafeCut lautasten suojaus
�•  Erittäin kestävä nuolimainen palkin muoto, 

erinomainen työjälki kovaakin ajettaessa
�•  Viiveetön ja luotettava kevennys jousilla
�•  Kestävät ja hyvin murskaavat teräksiset 

murskainsormet
�•  Monipuoliset portaattomat säädöt
�•  Vankka voimansiirto kulmavaihteilla ja akseleilla

Veroton myyntihinta 

21 200 € 

Esittelykoneita  

nyt erittäin edullisesti!

Uudenveroisia käyttämättömiä  

Combi Pack 1250 MC -paalainkäärimiä. 

39 900 € 
(alv. 0%)
norm. 53 950 €
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