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Hardi Navigatoriin on nyt saatavilla alumiinipuomisto, jonka leveys 
kuljetusasentoon taitettuna on 2,55 m. (HH)

Walterscheidin uudet P300–P800-sarjojen nivelakselit on mitoitettu 
250–500 hevosvoiman tehonsiirtoon. Nivelien laakereiden ja muoto-
putken tiivisteiden ansiosta rasvaushuoltoväli on käyttöoloista riippuen 
mukavan pitkä 100–250 tuntia. (HH)
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Perhosniittomurskaimen takimmaisen parin paino nostolaitekiinnitteisenä hillitsee tehokkaasti työleveyden kasvattamista. JF-Stoll on 
ratkaissut ongelman hinattavalla niittomurskainparilla. GTX 12005 perhosniittomurskaimen työleveys on 11,55 m, kuljetusleveys 3 m ja paino 
6 900 kg. Minimitehontarpeeksi ilmoitetaan 220 kW (300 hv). Päisteketteryys varmistetaan pakko-ohjautuvalla kannatuspyörästöllä. (HH)

Meille tutuista traktorivalmista-
jista Herningin messukeskuksen 
halleissa esillä olivat CNH (NH-
traktorit ja -puimurit), JCB, Same 
Deutz Fahr (DF- Same ja Lam-
borghini-traktorit) ja Zetor. Li-
säksi esillä oli pienempää japani-
laista ja italialaista traktorikalus-
toa. Traktoreiden lisäksi näytte-
lyssä oli yllättävän paljon maan-
rakennuskoneita. Kotieläinpuoli 
sen sijaan tuntui hieman entistä 
tyhjemmältä, sillä lypsylaiteval-
mistajat loistivat poissaolollaan.

Agromekin uusi puheenjohta-
ja, Dan Egtved A/S-yhtiön toimi-
tusjohtaja Sten Christensen ker-
too, että aiempi suunnitelma pa-
rillisina vuosina järjestettävästä 
peltopuolen koneisiin keskitty-
västä näyttelystä ja parittomina 
vuosina kotieläintekniikkaan kes-
kittyvästä näyttelystä ei kantanut 
sittenkään tarpeeksi vahvasti.

”Teemanäyttelyt olisivat olleet 
liian pieniä kiinnostaakseen riit-
tävästi”, hän sanoo.

Tanskan vahvat kotieläintek-

niikan valmistajat olivat kuiten-
kin sitä mieltä, että joka vuosi jär-
jestettävä iso näyttely kävisi liian 
kalliiksi. Tästä syystä Agromek 
järjestetään tulevaisuudessa jo-
ka toinen vuosi. Agromekissä tu-
lee jatkossa olemaan koko maa-
talousteknologian kirjo mukana, 
Christensen vakuuttaa. Näyttelyn 
aikataulu sen sijaan pysyy nykyi-
sellään marraskuun lopussa.

Tanskassa orastavaa optimismia
Sten Christensen on varsin tyyty-
väinen Agromek-näyttelyn onnis-
tumiseen. Tanskan maataloudelle 
pari viime vuotta ovat olleet erityi-
sen vaikeita, mutta nyt valoa alkaa 
jälleen näkyä tunnelin päässä. Kä-
vijöitä näyttelyssä  oli mukavasti, 
varsinkin kun otetaan huomioon, 
että näyttely oli nyt nelipäiväinen 
entisen viiden päivän sijaan. Lisäksi 
osastoilta saatu palaute kertoo vil-
jelijöiden suhtautuvan tulevaisuu-
tensa jo varsin luottavaisesti.

Pari vuotta sitten Tanskan maa-
talous koki kovia koko Länsi-Eu-

rooppaa ravistelleen finanssikrii-
sin seurauksena. Perinteinen tans-
kalainen agribisnes ei enää tuotta-
nutkaan entiseen tapaan.

”Maitotilat menettivät rahaa, si-
katilat menettivät rahaa ja kasvin-
viljelytilatkin menettivät rahaa”, 
Christensen kertoo. Nyt tilanne on 
jo parempi. Maitotilat tekevät jäl-
leen tulosta, sikatiloilla menee jo 
paremmin, vaikka vieläkään tilan-
ne ei ole kehuttava ja kasvinviljely- 
tilatkin ovat saaneet kohennusta 
talouteensa.

Maatalouden rahoitus tiukassa 
Haasteita tulee kuitenkin Tanskan 
tiloilla jatkossakin olemaan, sillä 
pankit suhtautuvat maatalouden 
lainoitukseen entistä tiukemmin. 
Yhtenä syynä varovaisuuteen on 
ilmeisesti peltomaan hintakehi-
tys. Sten Christensen kertoo, et-
tä enimmillään peltohehtaarista 
maksettiin Tanskassa vielä pari 
vuotta sitten 40 000 euron hinto-
ja. Nyt hinnat ovat laskeneet jopa 
30 prosenttia huipuista.

Marras-joulukuun vaihteessa Tanskan Herningissä järjestetty Agromek oli Pohjoismaiden suurin 
maatalousnäyttely viime vuonna. Nelipäiväiseen näyttelyyn tutustui lähes 37 500 vierasta, näistä 
lähes 4 000 oli muita kuin tanskalaisia. Toissa vuodesta poiketen nyt mukana olivat jälleen myös 
peltopuolen koneet täydentämässä monipuolista kotieläintekniikan tarjontaa.
Viime vuosina Agromek-näyttelyn aikataulu ja sisältö on ollut muutosten kourissa. Nyt jatkuvalta 
tuntuneeseen rukkaamiseen on tulossa tervetullut muutos, sillä jatkossa Agromek järjestetään joka 
toinen vuosi. Seuraavan kerran ollaan koolla näissä merkeissä siis vuonna 2012. 

   Heikki Härkönen, Matti Turtiainen

Agromek löysi 
viimein linjansa

”Itse asiassa kukaan ei tarkkaan 
tiedä pellon nykyistä hintaa Tans-
kassa, sillä pankit eivät rahoita 
peltokauppoja.”

Christensenin mukaan pankit 
ovatkin ottaneet maatalousyrit-
täjiin varsin tiukan linjan. Talou- 
dellisesti hyvin pärjääviä tiloja ra-
hoitetaan jatkossakin, mutta uu-
sien investointien tueksi vaadi-
taan tarkat kannattavuuslaskel-
mat. Ehdoton edellytys lainan 
saamiseksi on luonnollisesti kan-
nattava tuotanto.

”Lisäksi pankit valitsevat jat-
kossa ne tilat, joita autetaan ke-
hittämään bisnestään ja ne tilat, 
joita autetaan lopettamaan tuo-
tanto. ”

Dollarivienti tuo rahaa
Tanskassa suuri osa maatalous-
tuotannosta menee vientiin. Ko-
ko maataloussektorin vienti vas-
taa viidenneksestä Tanskan vien-
nistä ja maatalous työllistää suo-
raan tai epäsuorasti 150 000 hen-
kilöä. Sten Christensen kertoo, 

että viime aikoina valuuttakurssit 
ovat olleet tanskalaiselle agribis-
nekselle varsin suosiollisia. 

”Euron ja dollarin suhde on nyt 
ollut hyvä Tanskalle. Suurin osa 
maitotaloustuotteiden ja lihan 
viennistä on dollaripohjaista.”

Esimerkiksi sikasektorilla ti-
lanne on kääntynyt selvästi pa-
rempaan suuntaan. Christensen 
kertoo, että Tanskan suurin teu-
rastamo Danish Crown teuras-
ti viime vuonna enemmän sikoja 
kuin vielä vuosi-pari sitten. Por-
saiden vienti Saksaan kasvatetta-
vaksi onkin vähenemässä ja liha-
sikojen määrä kääntymässä nou-
suun Tanskassa.

”Danish Crown maksaa vuo-
delta 2010 lisätiliä 13 senttiä sian-
lihakilolle, mikä on poikkeuksel-
lisen paljon”, Christensen sanoo.

Kun maidon tuottajahintakin 
on lähtenyt nousuun, näyttää tu-
levaisuus hänen mukaansa Tans-
kassa jo varsin mukavalta parin 
viime vuoden kurimukseen ver-
rattuna.   

ã Uusi puheenjohtaja Sten 
Christensen vakuuttaa Agro-
mekin palaavan merkittäväksi 
konenäyttelyksi. Parin vuo-
den vatvominen näyttelyaika-
taulusta on nyt ohi, kun Agro-
mek järjestetään jatkossa 
joka toinen vuosi. (MT)
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Uusi New Holland T9.505 oli Agromekin järein 
traktori. 13-litraisen kuutosmoottorin nimellisteho 
on 336 kw (457 hv). Powershift-ajovoimansiirrossa 
on 16 välitystä eteen ja 2 taakse, voimanoton nopeus 
on 1000 r/min. Kuormantuntevan hydrauliikan tuotto 
on 208 l/min, ulkopuolisessa hydrauliikassa on neljä 
sähkölohkoa ja power beyond-liitäntä. 
Nostolaitteen nostovoima on 90 kN. (HH)

Hardin uuden etusäiliön muotoilulla pyritään 
mahdollisimman hyvään etunäkyvyyteen. Säiliön 
tilavuus on 1000 l ja puhdasvesisäiliö vetää 15 l, 
tyhjäpaino on 137 kg.  Nesteensiirto- ja sekoitus- 
toiminnot hoituvat sähköpumpulla (12 V). 
Valinnaisvarusteena on tarjolla ohjaamohallinnan 
mahdollistava sähköventtiilistö. (HH)
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   Oregon Powersharp helpottaa moottorisahan 
terähuoltoa, pyöröviilausta ei tarvita. Järjestelmä 
koostuu terälaipasta, teräketjusta, jossa hampaan 
teroituspinta on totutusta poiketen yläpuolella ja 
terälaipan kärkeen kiinnittyvästä, kaarevan hioma-
kiven sisältävästä teroituslaitteesta. Ketjun teroitus 
käy yksinkertaisesti sulkemalla laipan kärki teroitus-
laitteen sisään, kiihdyttämällä saha työkierroksille ja 
painamalla teroituslaitteen etuosan läpi yltävän hio-
makiven kiinnikkeen anturaa kiinteää pintaa vasten. 
Teroitus valmistuu 3–5 sekunnissa. Powersharpin 
hinta (laippa, ketju ja teroituslaite) asettunee meillä 
haarukkaan 70–75 euroa. Maahantuoja Teräosa Fi Oy, 
Kaarina. (HH)

UV Green Power on tanskalaisen Yding Smedien kehittämä ”ultra- 
violettivalolevitin”, jolla edistetään kasvua ja torjutaan sienitauteja. 
Traktorin takanostolaitteeseen kytkettävässä kehikossa on uv-valoa 
tuottavia loisteputkia, joiden välinen etäisyys on säädettävissä kasvi- 
rivien mukaiseksi. Loisteputket saavat sähkön traktorin etunosto- 
laitteeseen kiinnitetystä generaattorista. Uv-käsittelyn on todettu 
tehoavan perunaruttoon ja sekä sipulien, salaattien että mansikoiden 
homeisiin. Torjuntatuloksen varmistamiseksi valohoito on annettava 
päivittäin. (HH)

Ruotsalainen SwedeLoader Mach2 -kuormain sopii kytkettäväksi 
sekä etu- että takanostolaitteeseen. Varustelevyyn voi valita joko 
Trima-, SMS-, Euro-, BM- tai pikku-BM -kiinnikkeet. Varustelevy 
kääntyy hydraulisesti,  mekaaninen vakain sisältyy varustukseen, 
nostokorkeus on 2,5 ja -voima 1 400 kg. Valmistaja suunnittelee 
uutta yritystä meikäläisille markkinoille. (HH)

Australialainen Kelly MPH -lautasmuokkain on suunniteltu matalaan 
muokkaukseen. Valurautaisen lautasen läpimitta on 320 mm ja paino 
11 kiloa. Lautasen koveralla puolella on koukku ja kuperalla lenkki, 
lautasakseli rakentuu koukku lenkkiin -menetelmällä. Kun tarpeellinen 
määrä lautasia on liitetty toisiinsa, niin lautasketjun päät kiinnitetään 
päittäislaakeroinneilla kiinnitysrunkoon. Lautasketjun kireys säätyy toi-
seen kiinnitysvarteen vivuston välityksellä vaikuttavalla kierrejousella. 
Lautasketjut ovat muokkaimen rungossa vinoneliön muodossa, 
lautasten aurauskulma on 43 astetta. Muokkaussyvyys on maan 
kovuudesta riippuen 2–6 senttiä. Mallikohtaiset työleveydet ovat 6, 
9 ja 12 m ja vastaavat vetotehon tarpeet 120, 200 ja 300 hv. (HH)

Zetor Forterra -sarja vahvistuu uudella 
Forterra 135 16V -mallilla. Tyyppinumerot 
kertovat, että nelisylinterisen, 4,16-litraisen 
moottorin teho on 100 kW (135 hv) ja kaasujen 
vaihto sylintereissä tapahtuu neliventtiili- 
kannella. Polttoaineen ruiskutuksesta vastaa 
perinteinen rivipumppu ja päästöt pidetään 
kurissa pakokaasun sisäisellä, venttiilien 
ajoitukseen perustuvalla kierrätyksellä. Itse 
traktori ei ehtinyt näyttelyyn, ulkonäkö ja 
mitat ovat kuitenkin samat kuin kuvan Forterra 
125:ssa. (HH)
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Agronic-työkoneet Agrimarketeista kautta maan.
Katso lisää: www.agrimarket.fi

AGRONIC ACC Pulse

www.agronic.fi

AGRONIC ACC Pulse
kiinteäkammioinen rankkaan ura-
kointiin sopiva järeä paalainkäärin 
yhdistelmä. Nyt myös muovisidon-
nalla, sidontamuovi muodostaa 
paalin pinnalle ilmaa pitävän ker-
roksen, joten rehun laatu paranee 
entisestään. Ruokintavaiheessa 
sidontamuovi irtoaa yhtä aikaa 
käärintämuovin kanssa, eikä jäädy 
paalin pintaan kiinni.

Agronic 1302RR  
-paalainkäärin
Suomen suosituin paalainkäärin
yhdistelmä. Yksinkertainen ja koe-
teltu rakenne, 20-teräinen silppuri 
ja suomenkielinen käyttölaite.

PDH 10-hapotin
Tarkkaan lisäaineiden pumppauk-
seen on saatavissa laadukas koti-
mainen PDH 10 -hapotin. Hapotin 
soveltuu kytkettäväksi mihin 
tahansa korjuukoneeseen.
Agronic ACC Pulse ja 1302 RR paa-
lainten kanssa hapottimen hallinta 
tapahtuu suoraan paalaimen ohjai-
mesta. Paalain ohjaa hapottimen 
käynnistymistä ja pysähtymistä. 
Automatiikka säätää säilöntäai-
neen määrää edellisten paalien 
keskiarvon mukaisesti.

Agronic_KV_100x300.indd   1 10.2.2011   15:04:09
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ã Skioldin Maximat-ruokinta-asema palkit-
tiin Agromek-palkinnolla. Laitteessa on vesi-
putkien ja juomanippojen automaattinen 
huuhtelutoiminto, millä pyritään poistamaan 
vitamiinijäämät ja epäpuhtaudet. Järjestelmä 
pohjautuu vesiputkien sisään asennettuihin 
pieniläpimittaisiin PVC-putkiin, joista huuhtelu- 
vesi johdetaan putkiin ja nippoihin. (MT)

ã

Big Dutchmanin uusi ruokintalaitteiden ohjaukseen 
tarkoitettu käsiterminaali on muotoiltu käyttäjäystä-
välliseksi. Hallinta tapahtuu kosketusnäytöltä ja 
perustuu selkeisiin kuvakkeisiin. Laitteeseen on 
yhdistetty myös korvamerkinlukija. (MT)

ã Skiold esitteli uuden transpondereihin pe-
rustuvan ruokinta-aseman emakoille. Aseman 
leveys on säädettävissä eläinten koon 
mukaan. Aseman ruokinta-astian puoleinen 
pääty on avattavissa helposti tarkistusta ja 
puhdistusta varten. Ruokinta-astia huuhdel-
laan syömisen aikana automaattisesti. 
Näin astia on aina puhdas eikä emakolle jää 
edellisen yksilön rehun tähteitä. (MT)

ã Big Dutchmanin CallMatic-sensoriruo-
kinta-asema on tarkoitettu liemiruokintaan 
kantaville emakoille. Sensori mittaa kunkin 
emakon syömiseen käyttämää aikaa ja 
ruokintajärjestelmä sovittaa liemen tarjoilu-
nopeuden kunkin emakon yksilölliseen 
syöntinopeuteen. (MT)

ã Bovivetin valmistama sorkkaside palkittiin 
Agromek-palkinnolla. Sidettä käytetään sork-
kavälin tulehduksen hoidossa pitämään sork-
kaväliä puhtaana. Joustava side on helppo 
asettaa paikalleen. (MT)

     EasyLock on kätevä tapa pitää rehuauman ja -siilon päällysmuovit 
tiukasti paikallaan. PVC-muovista valmistettuja vöitä on kahta mallia, 
toinen kiristetään lukkovyöllä siilon reunalementeissä olevista silmu-
koista ja toinen ankkuroidaan paikalleen hiekkapusseilla. Hinnat 
pituudesta ja mallista riippuen 800–1 200 euroa kappleelta. Vöitä 
suositellaan laitettavaksi yksi joka neljän metrin välein. (MT)

ã Saksalainen Beka Max Com-
bi on automaattinen keskusvoi-
telujärjestelmä, joka voitelee se-
kä rasvalla että öljyllä. Molem-
mille voiteluaineille on oma säi-
liö, pumppaus- ja annostelujär-
jestelmä. Oy Insalko Ab, Helsin-
ki. (HH)

Lincoln Mos/Mop 212 rulla-
ketjujen keskusvoitelujärjestel-
män pumppu saa käyttövoiman-
sa joltain työkoneen pyörivältä 
akselilta. Pumppuyksiköitä voi 
olla enimmillään 12 kappaletta, 
yksikkökohtainen annostelusää-
tö on kolmiportainen. Öljyput-
ket ovat läpimitaltaan joko 4- tai 
6-millisiä ja öljy leviää voitelu-
kohteeseen joko pensselillä tai 
huovalla. Öljysäiliön tilavuus on 
5 l. (HH)

Sähkökäyttöisyys 
yleistyy. Itsekulkevan 
Stiga Park -ruohonleikkurin 
saa nyt myös akkukäyttöisenä 
Battery Rider -versiona. Ajolle 
ja leikkuulle on omat sähkö-
moottorit. Sähkökäyttöisyys 
sekä laskee melutasoa että 
vähentää päästöjä. (HH)

ã
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www.avanttecno.com

Yli 100
työlaitetta

Avant työlaite uutuudet
XL Tuorerehupihti
Isompi rehupihti, suurempien rehumäärien siirtämiseen. Yläkouran rakenne täysin avoin, 
joka parantaa näkyvyyttä. Yläkouran puristus kahdella sylinterillä. Erityisen hyvä paalien 
kuljettamisessa. Hinta alk 1195 €, alv 0%.

Harjapalkki
Harjapalkki on edullinen ja tehokas harja pieneen tarpeeseen. Harjapalkissa ei ole 
pyöriviä osia, vähentää pölyn muodostusta, vaan sillä työnnetään harjattava aines 
edellään. Hinta 305 €, alv 0%.

Leguan 50
Edullinen henkilönostin, jonka työskentelykorkeus on 5 metriä. Korikuorma on 200 kg, 
ja nostinta voit käyttää yksin suoraan korista. Avantin avulla nostin liikkuu maastossa 
kuin maastossa. Hinta 4800 €, alv 0%.
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ã Jyfan valmistamat punnituslaitteet hyödyntävät aurinkokennoja 
virtalähteenä, joten niitä voidaan käyttää myös laidunolosuhteissa. 
Kuvan laitteisto pohjautuu Tru-Testin valmistamaan mittausjärjes-
telmään, johon on nykyajan vaatimusten mukaisesti yhdistetty 
myös RFID-lukijapaneelit. (MT)

ã Greenlinen Combi-Trailer-silppureita käytetään viheralueiden hoi-
toon. Kovin tutunnäköistä tekniikkaa, ikään kuin kelasilppuriin olisi 
yhdistetty kivenkeruukoneen kipattava säiliö. Laite soveltuu valmista-
jan mukaan paitsi ruohon silppuamiseen myös lehtien keräämiseen. 
Esittelijän mukaan silppurivaunua käytetään Tanskassa myös rock-
festivaalialueiden siivoamiseen. (MT)

ã Nedap esitteli uusia sioille ja lampaille tar-
koitettuja korvamerkkejä, joita voidaan käyt-
tää eläinten tunnistamiseen elektronisesti. 
Kuvassa näkyvällä kevyellä lukupaneelilla 
kukin eläin voidaan tunnistaa esimerkiksi 
ruokinta-asemalla tai erikseen tehtävässä 
tarkistuksessa. Paneeli ilmaisee vihreällä va-
lolla, kun lukutapahtuma on onnistunut. (MT)

ã Safe Cool-viilennysjärjestelmä perustuu 
vesisumun käyttöön eläinsuojan lämpötilan 
hallinnassa. Pienen suuttimen läpi korkealla 
paineella johdettu vesi viilentää ilmaa muu-
tamalla asteella, mutta vaikutus on tuntuva. 
SafeCool-järjestelmässä yhdellä pumppuyk-
siköllä voidaan hoitaa useamman sumutet-
tavan alueen viilennys aluekohtaisesti. (MT)

ã Möller Mouridsenin AGROalarm- hälytys- ja valvontajärjestelmä on kotieläin-
tuotantotiloihin tarkoitettu laitteisto tuotanto-olosuhteiden hallintaan. Internetiin 
yhdistetty keskusyksikkö on liitetty palvelintietokoneeseen, johon puolestaan voi-
daan liittää enimmillään 240 ”satelliittiasemaa”. Näihin voidaan puolestaan liittää 
lämpötila-, ilmankosteus-, hiilidioksidi- ym. sensoreita. Järjestelmän luvataan so-
veltuvan kaikille sensorityypeille, jotka ovat käytössä maataloudessa. Järjestelmään 
voidaan liittää myös RFID-lukijalaitteella varustetut paneelit eläinten tunnistamista 
varten. Hälytykset saadaan joko tekstiviestinä tai puheluna. Lisäksi hälytykset 
voidaan lähettää internetin kautta valvontavuorossa olevalle henkilölle. (MT)

ã Teagle 505M-olkisilppuri on hinattava ja 
siihen mahtuu kolme pyöröpaalia kerralla. 
Puhallustorvi on kauko-ohjattava, mikä hel-
pottaa karsinoihin ja ahtaampiin paikkoihin 
puhallusta. (MT)


