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Lannankäsittely 
tehostuu Tanskassa
Agromekin anti lannankäsittelylaitteiden osalta oli jo ennalta tutun kertausta. 
Pääosa tähdillä merkityistä uutuuksistakin oli ennen esiteltyjen tekniikoiden 
virittelyä. Hyvä niin, sillä paineet ravinnepäästöjen ja hajuhaittojen vähentä-
miseksi maataloudessa kovenevat vuosi vuodelta.

   Matti Turtiainen

Gyllealarm on 
automaattinen liete- 
säiliön pintavahti. 
Laite mittaa ja rekis-
teröi lietteen pinnan 
korkeuden säiliössä 
joka 15. sekunti ja 
lähettää kerran päi-
vässä tekstiviestinä 
kunkin päivän mit- 
taukset palvelimelle. 
Gyllealarmin avulla 
on helppo seurata 
säiliössä olevan 
lannan määrää. 
Laite myös hälyttää 
äkillisistä muutok-
sista esimerkiksi 
vuototapauksissa.

MT Højgaardin ammoniakin-
poistojärjestelmä sopii myös 
lypsykarjanavetoihin. Liete- 
kuilusta imetään koneellisesti 
ilmaa vaakasuunnassa, jolloin 
lietteestä vapautuva ammoniakki 
ei pääse nousemaan lantaritilän 
yläpuolelle navettailmaan. 
Ammoniakkipitoinen ilma pois-
tetaan ulkoilmaan suoraan tai se 
voidaan johtaa ilmanpuhdistus-
laitteistoon. Järjestelmä on itse- 
näinen eikä sen pitäisi sotkea 
luonnollistakaan ilmanvaihtoa 
navetassa.
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Agrometerin APV 250-korkea-
painepumpulla lietettä voidaan 
siirtää 12 baarin paineella jopa 
200 kuutiometriä tunnissa. So-
veltunee hyvin satelliittisäiliöiden 
täyttöön pääsäiliöstä. Pisimmäksi 
siirtomatkaksi ilmoitettiin 4 km. 
Hintaa komeudella on 895 000 
Tanskan kruunua (alv 0 %) eli 
noin 120 000 euroa. Pumppu- 
yksikkö on siirrettävä, joten se 
sopii hyvin esimerkiksi urakoit- 
sijakäyttöön.

Lieterekkaa voi viritellä hard 
core-versioksi ruostumattomasta 
teräksestä varustetulla 34 kuution 
vetoisella säiliöllä. Myös runko ja 
kaikki putket on valmistettu ruos-
tumattomasta teräksestä. Valmis-
taja VM Tarm A/S.
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FAN esitteli ruuviseparaat-
toria, jonka jäljiltä kiintoainesta 
mainostettiin voitavan käyttää 
sellaisenaan lehmien kuivikkeeksi. 
Liete pumpataan separaattorille 
ja kuiva tavara putoaa puristet-
taessa seulan läpi. Nestefraktio 
johdetaan takaisin säiliöön. 
Separaattorin jäljiltä kiintoaines 
näyttää olevan todella kuivaa.
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ã Maitekno Oy on ryhtynyt tuomaan Suomeen tanskalaisen Gøman 
lannankäsittelykalustoa. Markku Kuisma (vas.) kertoo, että Gøman 
perusidea on peruskunnostaa ja markkinoida eteenpäin käytettyjä 
lannankäsittelyvaunuja. Valikoimista löytyy niin liete- kuin kuiva- 
lannanlevitysvaunuja, kertoo Karsten Kammer (oik.) Gømalta.

ã

Gøma valmistaa jonkin verran erikoiskalustoa, kuten kuvan erikois-
vaunu viemäreiden puhdistukseen. Vaunussa on 5 kuution säiliö ja 
imupumppu sekä oma säiliö huuhteluvedelle.

ã

UUDISTUNEET HARJALAITTEET 
KEVÄÄN TÖIHIN VALTRALTA

Harjalaitteiden jälleenmyyjä:
Valtra Oy Ab
Lähimmän Valtra-myyjän yhteystiedot
saat numerosta 020 45 501 
tai www.valtra.fi

Kysy lisää! 

AVOHARJA 
•  Uusi muotoilu ja väritys
•  Harjalamellien vaihto 
 nopeampaa ja helpompaa

KERÄÄVÄ HARJALAITE  
•  Uusi muotoilu ja väritys
•  Painopiste lähempänä ajokonetta
• Harjalamellien vaihto nopeampaa 
 ja helpompaa 
• Uudistettu kellunta, harja myötäilee  
 tienpintaa entistä paremmin
  

KAUHAHARJA  
•  Soveltuu hankalampiinkin  
 olosuhteisiin
• Kerää myös suuremmat jätteet,   
 kuten laudan palaset
•  Vaihdettava huulilevy irrottaa  
 takertunutta jätettä maasta
 

VAL_harjalaitteet_KV_255x140_11.indd   1 15.2.2011   11.10


