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”Varauduimme viheralan kone-
myynnissä hiljaiseen kauteen. Kun-
nat tekevät koneinvestointinsa ve-
rokertymällä. Verotulojen kasvua 
ei ollut odotettavissa, joten siihen 
myyntiennustekin perustui. Silti 
kauppa kävi edellisvuotta parem-
min, ja tilatut koneet myytiin lop-
puun”, tuotepäällikkö Pekka Pent-
tilä Konekeskosta sanoi.

Agrimarket-ketjun osasto on ol-
lut Lepaan suurimpia. Nyt sen tilal-
la oli Suur-Seudun Osuuskauppa 
tiukasti rajatulla valikoimalla.

”Päätimme pitää Lepaalla väli-
vuoden senkin takia, että vuorossa 
ei ollut konepainotteinen näyttely. 
Lisäksi haluamme rauhassa katsoa, 
mihin panoksia kannattaa suunna-
ta”, Hankkija-Maatalous Oy:n kone-
kaupan johtaja Risto Varis kertoi.

Näytteilleasettajien mukaan kävijöitä oli runsaasti, ja erityisesti kiinteistöpuolen konehankinnoista 
kiinnostuneet olivat tosi mielessä liikkeellä. Kuluneen kauden konemyynti onkin ollut jonkin verran 
odotettua vilkkaampi.

   Pertti Jalonen

Runsas kävijämäärä ilahdutti 
näytteilleasettajia

Lepaan uutuuksia, osa 2

Jacobsen Eclipse 322 -viheriö-
leikkuri on markkinoiden ensim-
mäinen dieselhybridi. Kaksisylin-
terinen, 9,8 kW:n Kubota-diesel 
pyörittää 5,8 kW:n generaattoria, 
joka tuottaa virtaa ajomoottorille 
ja kolmelle 56-senttiselle kela-
leikkurille. Muita vaihtoehtoja 
ovat bensiinihybridi tai täyssäh-
kökäyttö, jossa virtaa antaa 
kuusi 8-volttista akkua. Diesel-
hybridin veroton noin-hinta on 
30 000 euroa. – J-Trading Oy.

Jacobsen R-311 -suurteholeikkuri korvaa koko-
luokkansa myydyimmän HR-5111:n. Edeltäjänsä 

tavoin siinä on kolme erikseen hallittavaa leik-
kuuyksikköä, joiden työleveys on ennallaan: 
etuleikkurin 162, sivuyksiköiden 107 senttiä. 
Etuleikkuri on nostettavissa pystyasentoon 

puhdistusta varten. Jokaiselle 7:lle terälle 
on hydraulikäyttö. 4-sylinterisen, 2,4-lit- 

raisen Kubota-dieselin nimellisteho on 
44,7 kW (60 hv). Suurimmat muutokset 
on tehty ajovoimansiirtoon. Muuttuva- 

tilavuuksisen pumpun jatkeena on 
kiinteätilavuuksinen pumppu. Voima 

siirtyy etuakselille alennusvaihteis-
tolta. Nelivedolle on sähköhydrauli-

nen kytkentä. Uusi ajovoimansiir-
to parantaa valmistajan mukaan 

 koneen rinneominaisuuksia. 
 Koneen veroton hinta on 

noin 51 000 euroa. 
– J-Trading Oy.
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     Toinen Cub Cadet -leikkuriuutuus on Z Force S 48, sekin rattiohjauksella. Moottorina on 
2-sylinterinen, 16,4 kW:n tehoinen Kawasaki-moottori, jonka polttoaineeksi sopii 10 pro-
senttia etanolia sisältävä bensiini. Polttoainesäiliö vetää 19 litraa. Leikkuuleveys on 122 
senttiä. Tämän leikkurin veroton suositushinta on noin 3 900 euroa. – S.G. Nieminen Oy.

Takapyöräohjauksinen Gianni Ferrari GTS 220 täydentää merkin 
kapeiden ja kompaktien ajoleikkureiden mallistoa. Vaakatasoleikkurin 
työleveys on 96 tai 112 senttiä, taakse heittävän 130. Keruusäiliön 
tilavuus on 300 litraa. Sen täyttymisestä varoitetaan summerilla. 
GF:ssa on 3-sylinterinen Kubota-diesel, jonka tehoksi ilmoitetaan 
16,2 kW. Sen iskutilavuus on 898 kuutiosenttiä. Vakiovarusteisessa 
koneessa on vetävä etuakselisto ja 80 senttiin jäävä säiliön tyhjennys- 
korkeus. Koneen voimansiirrossa on vetovoiman etuakselistolle ta-
saava paineenjakoventtiili, joka toimii tasauspyörästön lukon tavoin. 
Neliveto ja korkealta (175 cm) kippaava säiliö ovat valinnaisvarusteita. 
Vakiovarusteisen koneen veroton hinta on 11 000 euroa. – Wihuri 
Autola.
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ZD 326 S on sauvaohjauksisten Kubota-ajoleikkureiden tehokkain 
malli. Kolmiteräisen leikkurin työleveys on 152 senttiä, leikkuukorkeu- 
den – 25–127 mm – säätöön on kierrettävä nuppi. Pöytä silppuaa alle, 
tarjolla on myös sivulle heittävä pöytä. Vetovoima pyöriin välittyy 
hydrostaatilta suoraan ilman erillisiä pyörämoottoreita. Moottorina 
on 3-sylinterinen 19,1 kW:n Kubota-diesel. Kahden polttoainesäiliön 
yhteistilavuus on 49 litraa. Nopeusalueita on yksi, 0–15 km/h. Koneen 
veroton hinta on noin 11 140 euroa. – Konekesko.

Ajoleikkurin monikäyttöinen perävaunu on vetoaisa sisään työn-
nettynä kipillinen kottikärry, johon on integroitu 90 litran kasteluvesi-
säiliö. Haravat, jatkovarret ja muut työkalut kulkevat kätevästi mukana. 
Lisävarusteena on käsin pumpattava ruiskutussuutin. Perävaunun 
veroton hinta on 950 euroa, ruiskutussuuttimen 119 euroa. – Hautala 
Service Oy.
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SSO:n alueen asiakaskuntaan 
kuuluu paljon vihannesten ja eri-
koiskasvien viljelijöitä, joten Le-
paa-näyttelyyn tultiin erikoiskone-
valikoimalla.

”Viheralan tärkeimmät koneuu-
tuudet nähdään 15.–18. syyskuuta 
pidettävässä Nürnbergin Galabau 
2010 -näyttelyssä, joten ne esittel-
lään Suomessa vasta vähän myö-
hemmin”, Varis lisäsi.

Petri Aaltonen Oy Hako Ground 
& Garden Ab:sta oli mielissään. 
”Olen erittäin tyytyväinen näytte-
lyyn. Se oli selvästi edellistä vuotta 
vilkkaampi. Golfkentille on tehty 
konekauppaa suunnilleen entiseen 
tahtiin, myyntimäärät ovat pysy-
telleet jokseenkin samoina. Mei-
dän kiinteistöpuolen myyjiemme 
mukaan todelliset ostajat ovat ol-
leet liikkeellä.”

Hautala Service Oy:n Arto Hau-
tala sanoi asiakkailta tulleen hyvää 
palautetta näyttelyssä esitellyis-
tä koneuutuuksista. ”Kevät ja ke-
sä ovat olleet kiireistä aikaa. Jou-
duimme tekemään ensimmäistä 
kertaa täydennystilauksen Ame-
rikkaan. Saimme sieltä Lepaalle 
lähtiessä kontillisen koneita, joista 
poimimme tärkeimmät uutuudet 
mukaan.

Myös J-Trading Oy:n Ulf Juslin 
piti kävijämäärän nousua hyvä- 
nä asiana. Hänen mukaansa kone- 
kauppa on sujunut viime vuotta 
paremmin.

”Edelleen 
ollaan kau-
kana vuosien 
2007–2008 
tasosta.”

Osaston kiinnostavin uutuus (ks. 
Koneviesti 8/2010 s. 50) oli diesel-
hybridikäyttöinen Jacobsen Eclipse 
322 -viheriöleikkuri. ”Saimme sen 
nyt ensi kertaa esille. Asiakkaiden 
todellisesta kiinnostuksesta on vie-
lä vaikea sanoa mitään. Tässä mie-
lessä olemme viisaampia ensi kau-
della.”

Uutuuskoneparaatiin osallistui 
reilut 10 näytteilleasettajaa. Temp-
puileva äänentoisto saatiin kun-
toon, mutta valitettavasti esittely-
selostus tahtoi hukkua koneiden 
moottori- ja ajoääniin. Olisi ken-
ties parempi, että selostaja kertoi-
si esiteltävän koneen tärkeimmät 
ominaisuudet ja hinnan ensin. 
Vasta sen jälkeen kuljettaja saisi lu-
van startata.

Puutarha&kauppa -lehden toi-
mitus valitsi näyttelyn parhaaksi 
osastoksi Netled Oy:n.

Ruohonleikkuun taitoajon SM-
kilpailun voitti Jukka Penttinen 
Mikkelistä. Hänen työpaikkansa 
on Kiinteistöhuolto Paldanius Oy. 
Kilpailusuorituksia oli kaikkiaan 
noin 180. Kilpailuvälineenä oli 
sauvaohjauksinen Walker MBV-
vaakatasoleikkuri.

Lepaan puutarhaopetuksen 
100-vuotisjuhliin osallistui lähes 
300 henkilöä. Juhlapuheen piti 
maa- ja metsätalousministeri Sirk-
ka-Liisa Anttila.

Ensi vuoden Lepaa-näyttely jär-
jestetään 11.–13. elokuuta.   

Paikallaan pyörähtävä Cub Cadet Tank S 60 -ajoleikkuri on ratilla 
ohjattava. Terien leikkuuleveys on 152 senttiä. Leikkuulaitteen voi-
mansiirtoon on sähkökytkin. Leikkuukorkeuden säätöalue on 25–127 
milliä. Pöydässä on erilliset pesusuuttimet. Koneen voimanlähteenä 
on 3-sylinterinen Yanmar-diesel, jonka tehoksi ilmoitetaan 23,1 kW. 
Istuimen molemmin puolin on kaksi 26,5 litran polttoainesäiliötä, 
joten tankkaamaan ei tarvitse lähteä kesken päivän. ”Tankin” veroton 
hinta on 13 650 euroa. – S.G. Nieminen Oy.

Sauvaohjauksinen Walker 18 
MBV-vaakatasoleikkuri kulkee 
nyt neljällä pyörällä aikaisemman 
kolmen asemesta. Meno on va-
kaampaa, eikä leikkuria perävau-
nuun kuormatessa tarvita kes-
kelle enää kolmatta ajoramppia. 
Muut muutokset ovat sähköpuo-
lelle tehtyjä pienehköjä paran-
nuksia. Leikkurin veroton hinta 
on 6 900 euroa. – J-Trading Oy.
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Etesia SKF ja AS Motor 940 Sherpa soveltuvat jyrkähköjen rinteiden nurmen-
leikkuuseen silloinkin, kun se on kasvanut pitkäksi. Meluvallit ja sellaisten liikenne- 
väylien viettävät reunat, joille traktorikäyttöinen puomimurskain on liian iso, voi-
sivat olla sopivia työmaita. Etesia on takavetoinen. Sen leikkurin työleveys on 
85 senttiä ja leikkuukorkeus 4,4–10,2 senttiä. Jos heinä on pitkää, leikkurin saa si-
vulle heittäväksi. Voimansiirto on hydrostaattinen ja vetävässä taka-akselissa on 
jalkapolkimella lukittava tasauspyörästö. Se voidaan rekisteröidä liikennekäyttöön. 
Kawasaki-bensiinimoottorin teho on 11 kW. Putkirunkoisessa Sherpa 940:ssä on 
jatkuva neliveto, joka saa voimansa 20 kW:n B&S-bensiinimoottorista. Taakse-
heittävässä 90-senttisessä keskileikkurissa on neliportainen korkeudensää-
tö 50–90 milliin. Sen voi säätää myös alle murskaavaksi. Etesia SKF:n veroton hin-
ta on 7 900 euroa, AS Sherpan 11 500 euroa. – Hautala Service Oy.

Agricole Italiana -työkoneenkantajaan saa kiinni kylvöyksiköt ja haran. Haus-
sa on vielä rivivälijyrsin, jolla noin 50 senttiä leveä alue olisi harattavissa. Kubota-
dieselin teho on 33 kW, pyörien vetomoottorit Poclainin valmistamia. Työnope-
us on 0–7 km/h, siirtonopeus enimmillään 15 km/h. Raideleveyden säätöalue on 
1,6–1,9 metriä. Maavara on 50 senttiä. Etuakselin takana olevan 3-pistenostolait-
teen teho on 12 kN, samoin takanostolaitteen. Koneen omapaino on 1 250 kiloa. 
Samaan vipuun on koottu etu- ja takanostolaitteen, ajonopeuden ja nopeusaluei-
den hallinta. Koneessa on vakiona ajopumppu yhdellä nopeusalueella, valinnainen 
kahdella. Peruskoneen hinta on noin 30 000 euroa. – AVAgro Oy.
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Kaikkiin Grasshopper-etuleikkureihin saa erillishydrau-
liikan, jolla voidaan käyttää niin harjalaitetta kuin puskule-
vyäkin. Sen runko kiinnitetään leikkuriin pultein. Pumppu 
saa voimansa moottorin voimantuloakselilta. Koneikon 
veroton hinta on 3 500 euroa. – Hautala Service Oy.
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Sauvaohjauksista Toro Grand Stand -leikkuria ajetaan taka-
tasolla seisten. Mikäli työ vaatii erityistä tarkkuutta, seisontataso 
käännetään ylös ja konetta ohjataan sen perässä kävellen. Leikkurin 

työleveys on 122 senttiä, leikkuukorkeutta 
säädetään vaihtamalla sokka 

reiästä toiseen. Sivulle 
heittävä leikkuri 
on vakiona, mut-
ta sen saa alle jät-

täväksi. Moottorina 
on 14,7 kW:n tehoinen, 

bensiinikäyttöinen Kawasaki 
FS 600 V. Grand Standin ve-
roton myyntihinta on  
6 200 euroa. – Oy Hako 
Ground & Garden Ab.
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Hinattavan Bearcat CH611 
DHXS -hakkurin moottorina on 
1,1-litrainen Kubota-diesel. Sen 
syöttöaukkoon mahtuu enintään 
15-senttinen runko. Hakkurin lai-
kan paino on noin 150 kiloa. Sii-
nä on neljä käännettävää terää. 
Peruuttava SmartFeed-automa-
tiikka tunnustelee hakkurin kuor-
mitusta ja säätää syöttöä sen 
mukaan. Hakkurin torvi kääntyy 
täydet 360 astetta. Koneen vero-
ton hinta on 16 500 euroa. 
– Hautala Service Oy.

     600- ja 700-sarjan Avant-kuor-
mainten lisävarusteeksi on tar-
jolla 800-litraisella keruusäiliöllä 
varustettu 3-teräinen etuleikkuri. 
Sen lietso murskaa lehdet ja tii-
vistää kerätyn massan säiliöön. 
Teleskooppipuomiin kytketyn 
laitteen tyhjennyskorkeus vaikut-
taa vähintäänkin riittävältä. Tyh-
jennysluukkua hallitaan sähköi-
sesti. Koneen leikkuuleveys on 
150 senttiä ja leikkuukorkeuden 
säätöalue 25–100 milliä. Leikkurin 
korkeus on 1 100 milliä. Keräävän 
Avant-leikkurin veroton hinta on 
5 646 euroa. – Avant Tecno Oy.

Puutarhatraktoriin asennettava Kersten-vaakatasojyrsin voidaan 
varustaa kolmella erilaisella teräsarjalla. Teräsharjoin voidaan puhdis-
taa pihakiveysten ja -laatoitusten saumat sammaleista ja muusta 
niihin kertyneestä maa-aineksesta, kovapalaterillä maata voidaan 
murskata syvempään ja kulmaterät puolestaan käyvät kivituhkakäy-
tävien hoitoon. Koneen takana on verkkojyrä tiivistämässä käsiteltyä 
pintaa. Työleveydet ovat 90, 110 ja 150 senttiä. Jyrsimen veroton 
lähtöhinta on 4 500 euroa. Maahantuoja esitteli myös ajoleikkuriin 
asennettavia Kersten-harjalaitteita. Niiden työleveydet ovat 100 ja 
125 senttiä. Harjan eteen saa keruusäiliön ja toiseen laitaan kiilahih-
navälitteisen sivuharjan. 100-senttisen harjakoneen veroton hinta on 
1 390 euroa. – Citykone Oy.

ã

ãã


