
NRO 16     18. 11. 2010 71MESSUT JA TAPAHTUMAT70 MESSUT JA TAPAHTUMAT NRO 16     18. 11. 2010

Ranskalaisista maatalousnäytte-
lyistä meille suomalaisille tutuin 
lienee Pariisissa joka toinen vuo-
si järjestettävä SIMA. Sen lisäksi 
Ranskassa järjestetään muitakin 
isoja näyttelyitä, onhan Gallias-
sa varsin mittava maataloustuo-
tanto.

SPACE-näyttely järjestetään 
vuosittain Ranskan Bretagnessa 
sijaitsevassa Rennesin kaupun-
gissa ja se lienee merkittävin sikä-
läisistä kotieläintekniikan näytte-
lyistä. Näyttely on suunnattu eri-
tyisesti ranskalaisille tuottajille 
ja ranskan kieltä taitamaton tun-

tee välillä olonsa varsin vieraaksi. 
Kaikilla osastoilla ei löydy välttä-
mättä lainkaan englantia taitavia 
esittelijöitä. Yhtä kaikki, kokemus 
uusista kulttuureista antaa vierai- 
lijalle aina jotakin kotiin viemi-
siksi.

Ranskan maatalous on tunne-

tusti varsin moninaista ja koti-
eläintuotantokin ulottuu nauta- 
ja sikasektorilta aina ankanlihan 
ja kaninlihan tuotantoon. Tek-
niikkaa löytyy moneen lähtöön, 
mutta suurtuotanto käyttää kuta-
kuinkin samaa tekniikkaa maasta 
riippumatta.   n

Ranskan Rennesissä vuosittain järjestettävä SPACE-näyttely on Ranskan suurin kotieläintekniikkaan 
painottuva näyttely. Näyttely antaa mukavan läpileikkauksen ranskalaiseen kotieläintuotantoon, sillä 
tekniikkaa löytyy meillekin tutuista naudan- ja sianlihatuotannosta erikoisempiin kani- ja ankka-
sektorin tuotantoon.

n   Matti Turtiainen

SPACE avaa ranskalaista   maataloutta

La Buvetten kahdella tähdellä palkittu uutuus oli täysmuovinen 
vasikkahäkki. Materiaali on miellyttävä vasikalle ja helppo pitää 
puhtaana. Pohjaritilä on myös muovia ja muotoiltu siten, että siirtely 
trukkihaarukalla onnistuu helposti.

La Buvetten juoma-astiat ovat myynnissä Suomessakin. Uutuus-
mallissa on säädettävät jalat, joten se soveltuu käytettäväksi monen 
ikäisillä eläinryhmillä.

JCB:n 515-40-pikkukurottaja on maukkaan näköinen vehje. Pienet 
ulkomitat ovat omiaan ranskalaistiloilla, missä vanhat rakennuksetkin 
hyödynnetään täysimääräisesti. Korkeus on vain 1,80 metriä, mutta 
aikamieskin mahtuu ohjaamoon mainiosti. 1,5 tonnin kuorma nousee 
4 metrin korkeuteen. Leveyttä koneella on ainoastaan 1,56 metriä.

ã Kuhnin Profile-sarjan apevaunut mahtuvat ahtaampiinkin tiloihin. 
Uutuutena esitelty 1880-malli on 3 metrin korkuinen ja vain 2,41 met-
riä leveä. Tilavuutta on kuitenkin 18 kuutiometriä.

ã

ã

Ag Maxille saattaisi löytyä käyttöä suomalaisissakin navetoissa. 
Akkukäyttöinen kuivikkeenlevittäjä on karun näköinen, mutta lyhyen 
esittelyn perusteella toimiva laite. Säiliöön mahtuu viitisenkymmentä 
kiloa sahanpurua ja levitysetäisyys on reilun metrin.

ã

ã
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Edulliset BEVI sähkömoottorit
tassu- tai laippakiinnitteisinä.
sivut 220-223
3-vaihemoottorien hinnastossa
olevat varastomallit:
1000 r/min 0,18-11 kW
1500 r/min 0,09-110 kW
3000 r/min 0,09-90 kW
esim. SM 2,2 2,2 kW 
1500 r/min B3

hinta vain 164 €
SM 1,1 B5 1,1 kW laipalla

1500 r/min vain 135 €

Märkien, pölyisten tai syövyttäviä
aineita sisältävien tilojen loiste-
valaisimet. ( karjasuojavalaisin ).
esim. sivu 169 KV 236 P IP 65.
Käyttökohteita: karjasuojat,
pesu- ja vaativat teoll isuusti lat. 
Tukeva runko korroosiovapaata
lujaa muovia.
RST-teräspikasalvoin kiinnittyvä
kupu akryyliä. 

Hinta Vain: 1-11 kpl á 29 €
yli 11 kpl á 28 € 

Hinnat
ALV 0 %
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Kun sijoitat ne lomittain näytöllesi, voit aktivoida haluamasi tuoterivin
ja vetää sen tiedot tilaus/kustannuslaskentalomakkeelle. 
Lomake laskee ko konaishinnan huomioiden määräalennukset ja
toimituskustannukset.
Voit tilata uuden nettohinnallisen tuoteluettelomme myös 260 sivuisena
kirjana veloituksetta. Sieltä löydät esim.

Uusi n. 6000

sähkötarvikkeen

tuoteluettelo No 24

on ilmestynyt.

Lataa luettelo ja uusi Excel-käyttöön 
sopiva ti lauslomakeemme itsellesi 

kotisivultamme www.finnparttia.fi
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www.avanttecno.com

Turvallinen ja 
tehokas
Turvallinen ja Syyskampanja

TTeTeT leskokok oppipuomii

P
Syyskampanja
P
Syyskampanja

uoleen Hintaan

Teleskooppipuomi
Teleskooppipuomi on oleellinen osa 
koneen vakautta. Normaalitilanteessa 
puomi on aina sisässä, jolloin kuorma 
on mahdollisimman lähellä konetta.
Teleskoopin ulkonemaa hyödynnät 
vain silloin, kun sitä tarvitset.

Turvakaari
Avantin turvakaari suojaa kuljettajaa 
todella hyvin. Joka kulmassa oleva 
pystytolppa suojaa kuljettajaa myös 
peruutettaessa. Turvakaarella on 
virallinen ROPS-tyyppi hyväksyntä.

Jäykkä keskinivel
Sivusuunnassa jäykkä keskinivel on 
tämän kokoisessa kuormaajassa 
todella tärkeä. Koneen kaatumisvaara 
vähenee oleellisesti, koska jäykän 
nivelen ansiosta ylimääräisiä 
heilahduksia ei tapahdu ja koneen 
koko paino pitää konetta pystyssä.

tehokas

ã Joskinin lietevaunun uusi kymmentuumainen täyttöputki ei ole ai-
nakaan se heikoin lenkki vaunun täytössä.

Aurinkopaneelit ovat olleet jonkin aikaa kuuma aihe Rans-
kassakin. Useilla osastoilla oli esillä aurinkopaneeleita. Esit-
telijöiden mukaan aurinkopaneelien tuottaman sähkön myyn-
ti verkkoon on ollut ranskalaisviljelijöille todella hyvä bisnes. 
Ilmeisesti liianfakin hyvä, sillä Ranskassa suunnitellaan nyt 
uudistuksia syöttötariffeihin. Niiden pelätään heikentävän in-
vestointien kannattavuutta. Syy on yksinkertainen: hinta mitä 
todennäköisemmin laskee.

Heat´phone on naudoille 
suunniteltu kiimanhavaitsemis-
järjestelmä. Liiketunnistimella 
varustettu kaulapanta rekiste-
röi 5 minuutin välein yhdeksää 
eri muuttujaa naudan aktiivi-
suudessa. Tiedot lähetetään 
GPRS-yhteydellä internet-poh-
jaiseen tietokantaan. Eläimen 
kiimasta ilmoitetaan teksti-
viestillä eläinten hoitajalle. Val-
mistaja ilmoittaa Heat´phonen 
havaitsevan 90 prosenttia kii-
moista.

Erilaiset nautojen käsittelykarsinat ja-aitaukset ovat SPACE-näyt-
telyn tyypillistä antia. Kuvassa Le Normandin siirrettävä käsittelyjär-
jestelmä.

Le Normand valmistaa myös varsin laadukkaan oloisia ruokinta-
vaunuja. Kuvan vaunussa on 14 ruokintapaikkaa.

Rollandin perävaunut ovat 
saaneet uuden ulkoasun. 
Kuvassa malliston lippulaiva, 
3-akselinen 8844. Mallinume-
ro kertoo oleellisen – pituutta on 
8,8 metriä ja tilavuutta 44 kuutio-
ta. Tällä viedään muutakin kuin 
terveisiä.

ãã

Fancom esitteli uuden Bioselect M-vaakalaitteen, jolla teuraaksi 
lähtevien sikojen painon määrittely onnistuu helposti. Siat ohjataan 
vaakaportin läpi ja paino on heti luettavissa PDA-laitteelta. Punnittu 
yksilö voidaan ohjata joko teuraaksi lähtevään ryhmään tai takaisin 
kasvatusryhmään.

ã

ã

ã
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ã Gallagherin valmistama Smart Fence on siirrettävä sähköaitaus-
paketti. 100 metrin ja neljän sähkölangan aitaus kulkee kätevästi 
yhdessä paketissa. Tällä vehkeellä laidunalueen päivittäinen aitaa-
minen on helppoa.

Fournierin Bibloc-seinämää voidaan käyttää tilanjakajana erilaisissa 
halleissa tai vaikkapa eläinsuojissa. Betonielementti alaosassa tuo tar-
vittavaa painoa painopisteen oikean sijoittumisen kannalta ja toisaalta 
muovinen seinämän yläosa antaa keveyttä nopeaa ja helppoa siirtoa 
ajatellen.

ã Beiserin galvanoidulla viljansiirtoruuvilla on mittaa 12 metriä ja 
hintaa 4100 euroa. Sähkömoottorin pyörittämä kanuunaruuvi siirtyy 
kätevästi traktorin perässä.

Marechalle-Pesagen vasikan siirtovaunu toimii myös hoitohäkkinä 
ja tilapäiskarsinana.

Mönkijälle näyttäisi SPACE-näyttelyn perusteella olevan käyttöä 
myös ranskalaistiloilla. Kuvan hinattava ja varsin yksinkertaisen 
näköinen keskipakolevittäjä laajentaa mukavasti nelipyöräisen 
käyttöaluetta maataloudessa.

ã

Beiser valmistaa myös erilaisia 
farmarisäiliöitä. Sähköpumpuilla 
varustettuja malleja löytyy 
niin galvanoituina kuin muovi-
sinakin. Vasemmanpuoleinen 
muovisäiliö on tilavuudeltaan 
3300 litraa ja hinta on 3513 euroa. 
Galvanoidun säiliön tilavuus on 
2500 litraa ja hinta 3995 euroa.

Erilaiset nautojen käsittely-
tarhat ja -laitteistot ovat suosit-
tuja Ranskassa. Suunnittelua 
helpottaa Bovi 3D -ohjelmisto, 
jolla kuhunkin ympäristöön 
sopiva aitaus saadaan suunni-
teltua kerralla kohdalleen.

ã

ã

ã
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BIGAB-vaihtolavajärjestelmä on ruotsalainen alkuperäistuote, jolla on takanaan yli 30 vuoden tuoteke-
hityshistoria. BIGAB on rakenteeltaan yksinkertainen sanan parhaassa merkityksessä, ja vaihtolavavau-
nu on joustava, mutta parhaidenkin perävaunujen rakennetta on kehitettävä ja uudistettava.
Saammeko esitellä PRO BIGABin ensimmäisen vaiheen.   PRO BIGABissa on kyse sekä rakenteen että 
toiminnan ajanmukaistamisesta. Käyttäjiemme ehdotukset ja aloitteet ovat olleet perustana keskitty-
essämme PRO BIGABin kehittämiseen. PRO BIGAB on pitkäaikainen kehitysprosessi.
Monet käyttäjät ovat kyselleet ja toivoneet Z-nosturia BIGABiinsa. Z-nosturi on suunniteltu erityisesti 
BIGABiin. Nosturi pysäköidään kuljetusasentoon tornin eteen, jotta se ei olisi kippauksen ja vaihdon 
tiellä.  Paljon on myös panostettu näkyvyyden paranta-
miseksi traktorista kippauksen ja vaihdon yhteydessä.

Z-nosturi PRO BIGAB

Tehdas:
E-mail: info@forsmw.com
www.forsmw.com

Mecanil Oy Ab
Tel: + 358 (0)19 661 2600    
(0) 400 458 810
Fax: + 358 (0)19 616 643
E-mail:  christer.nilsson@ 
 mecanil.inet.fi
www.mecanil.fi

Yrjö Tenkanen Oy
Salo
Puh. 02 7334 385
Yrjö: 0400 825 424
Pauli: 044 5211420
Fax. 02 7334 386
E-mail: yrjotenkanen@
 yrjotenkanen.fi
www.yrjotenkanen.fi

Metsä-Säämänen Oy
Tel/fax: 015611918
Pertti: 0500373420
www.metsa-saamanen.fi

Vöyrin Kone ja Traktori Oy
Puh. 06-3844600
Ingvald: 044-0366675
Tom: 044-5690003
Fax. 06-3844640
E-mail: vora.maskin@
 netikka.fi
www.voramaskin.fi 


