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Kauden ensimmäiset nurmirehun 
korjuunäytökset järjestettiin ke-
säkuun alkupuolella Saarijärvel-
lä ja Tuurissa. Ensin mainitun ti-
laisuuden koollekutsuja oli Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu ja jäl-
kimmäisestä päävastuun kantoi 
Valtra. Molemmissa tilaisuuksissa 
esiteltiin monipuolisesti erilaisia 
nurmikoneketjuja. 

Saarijärvellä, Tarvaalan kouluti-
lalla järjestetyssä tilaisuudessa ka-
lustosta vastasivat Agritek, Elho, 
JF ja Joskin. Vetureina esiintyivät 
Massey Ferguson-, New Holland- 
ja Valtra-traktorit. Tilaisuudessa 
esiteltiin uutuuksina Elho Duett 
7300 -niittomurskain ja Kverne-
land Silodisc -siilolevitin.

Tuurissa Valtran Grasslan-
din nurmikonevalikoima koos-
tui Pöttinger-, Kuhn-, McHale- 
ja Strautman-kalustosta. Trakto-

rit olivat luonnollisesti Valtroja ja 
Fendtejä. 

Näytöksessä Valtra panosti nä-
kyvästi taakseajoniittoon. Mene-
telmän kokonaiskalustokustan-
nus onkin lähemmin tarkasteltu-
na yllättävän edullinen verrattu-
na totuttuihin ratkaisuihin, joissa 
erilaisia niittomurskaavia yksiköi-
tä on sekä traktorin edessä että ta-
kana. Lisäksi ajo on helppoa, kun 
tapahtumat ovat päätä kääntä-
mättä silmien alla.

Ajoituksen suhteen 8.6. pidet-
ty Saarijärven tilaisuus oli Tuu-
ria onnekkaampi, ja tavoitteeksi 
asetettu 300 kävijää toteutui. 10.–
11. 6.  järjestetty Valtra Grassland 
puolestaan kärsi yllättävän aikai-
sin korjuuasteelle valmistuneesta 
nurmesta. Suuri osa potentiaali-
sesta kävijäjoukosta oli aloittele-
massa rehuntekoa omalla kalus-
tollaan, mikä näkyi vierasmääräs-
sä. n

n Heikki Härkönen

Rehuntekoa Saarijärvellä 
ja Tuurissa

Kauden ensimmäiset nurmityönäytökset

Elho Duett 7300 on uusi taakseajoniittomurskain. 
Leikkuuleveydeltään 7,3-metrisen niittoyksikön kä-
sittelyssä kasvusto muuttuu kahdeksi, traktorin mo-
lemmille puolille asettuvaksi karhoksi. Koneessa on 
aiemmista Elhoista tuttu HydroBalance-kevennysjär-
jestelmä.

Rehua laakasiiloon polkevaan traktoriin liitetty Kverneland Silo-
disc -levitin nopeuttaa siiloon kipatun rehukasan tasaamista. Levi-
tinroottoreille on vakiona mekaaninen ja valinnaisena hydrostaatti-
nen voimansiirto (etukuormainkytkentä). Levitysleveys säätyy joko 
mekaanisesti (käsivoimin tehtävä säätö) tai hydraulisesti liikutelta-
villa rajoitinlevyillä. Koneen takana oleva, hydraulisesti nouseva ja 
laskeva rehutalikko on valinnaisvaruste.

Taaksepäinajovarustuksella ja portaattomalla voimansiir-
rolla sekä leveällä taakseajoniittomurskaimella varustetul-
la traktorilla niittomurskaus käy sujuvasti. Kuvan yhdistel-
mä edustaa alan järeää päätä. Valtra S352:n teho on 370 hv 
ja Pöttinger Novacat X8 ED -niittomurskaimen työleveys on 
8,3 m. Uuden Valtra 85 -kuormaimen varustelevyyn kiinni-
tetty 500 kilon teräslevypaino varmistaa ohjaavien pyörien 
maakosketuksen.

ã

Laukaalaisen LH-Liftin kuulavetolaite pääsi markkinoille kansalli-
sen hyväksynnän turvin. Kuulavedon ansiosta esimerkiksi järeän 
noukinvaunun vedettävyys paranee, kun traktorin ja vaunun vä-
lissä ei ole koukku-silmukkayhdistelmästä tut-
tua klappia. Kuulan tilalle voi helposti vaihtaa 
joko koukun tai maatalousvetolaitteen. 
Kuulavetolaite täydentää Valtran 
valinnaisvarustevalikoimaa.

ã

ã

Finnpartt ia
puh 02 - 72 72 00
Finnpartt ia
puh 02 - 72 72 00

Joutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fi

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 3 3 kW 
1500 r/min B3

hinta vain 179 €
SM 1,5 B5 1,5 kW laipalla

1500 r/min vain 149 €

Märkien, pölyisten tai syövyttäviä
aineita sisältävien tilojen loiste-
valaisimet. ( karjasuojavalaisin ).
esim. sivu 169 KV 258 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 33 €
yli 11 kpl á 32 € 
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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 n. 6000 sähkötarvikkeen tuoteluettelomme myös 260 sivuisena
kirjana veloituksetta . Sieltä löydät esim.

Tuoteluettelon

No 24 hinnat ovat

voimassa 31.8.2011 asti

Lataa luettelo ja uusi Excel-käyttöön 
sopiva ti lauslomakeemme itsellesi 

kotisivultamme www.finnparttia.fi

2011 No 9  2011 06 22.qxp  8.6.2011  14:59  Sivu1


