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Farmarin näyttelypäällikkö Pasi 
Nummelan mukaan näytteille- 
asettajien kiinnostus Porin Kirju-
rinluodolla pidettyyn näyttelyyn 
oli ennakoitua selvästi suurempi. 

”Kaikki halukkaat eivät mahtu-
neet konekentäksi varatulle alu-
eelle, joten kenttää laajennettiin 
ulkoalueelle sen viereen”, Num-
mela sanoo.

Kirjurinluoto on haastava paik-
ka suuren näyttelyn järjestäjälle, 
mutta ProAgria Satakunnan väki 
oli selvästi ajatellut kävijöitä alu-

een kokonaisilmettä suunnitelles-
saan. Kenttä myös kesti kohtuulli-
sesti lauantai-illan ja sunnuntai-
aamun rankkasateet. Kävijäta-
voitteeksi asetettu 70 000 saavu-
tettiin. 

Metsä ja energia, konekenttä ja 
kotieläinalue nivoutuivat jousta-
vasti toisiinsa. Sisäosastot eli kaik-
ki suuret teltat olivat asfaltoidulla 
alueella. Jako toimi hyvin.

Farmari-näyttelyn anti ei mer-
kittävästi poikennut kesänäyttelyn 
perinteistä: valmistajat ja myyjät 

siirtävät uutuustuotteidensa esit-
telyn syksyn tapahtumiin. 

Farmari pitää välivuoden 
Ensi vuonna kesänäyttelyn järjes-
täminen jää Okran harteille, sillä 
Farmari pitää välivuoden. Muu-
toin edetään suunnitelmien mu-
kaan: kesän 2013 näyttely pidetään 
Seinäjoella.

ProAgria-keskusten toimitus-
johtaja Jouko Setälä kertoi, että 
Porin Farmarista saadun palaut-
teen jälkeen Farmarin roolia ryh-

dytään perusteellisesti pohtimaan. 
Siihen tarkoitukseen perustetta-
vaan työryhmään nimetään näyt-
telyjä järjestäneiden keskusten 
edustajia, liiton väkeä ja tarvitta-
essa myös ulkopuolisia tahoja.

Ryhmä saa pohdittavakseen 
myös, onko näyttelyn paras ajan-
kohta kesä vai talvi sekä kiertääkö 
näyttely edelleen maakuntakau-
pungeissa vai olisiko pysyvä paik-
ka parempi. n

Farmari-näyttely houkutteli lähes 70 000 vierasta Porin Kirjurinluodolle. Konemiehille viikonloppu 
ei tarjonnut suuria uutuuksia, mutta yleisö tuntui näyttelyssä viihtyvän. 

n   Tommi Hakala, Pertti Jalonen, Matti Turtiainen

Näytteilleasettajia yli 
odotusten

1.–3.7. Porissa

Case IH:n uutuutena esiteltiin juuri Suomeen saapunut pitemmän akselivälin 200 CVX. Tiukat Tier 4 -päästömääräykset täyttyvät ohjaamon 
alakulman hiukkaspuhdistimen avulla. (TH)

Evimet esitteli uuden siirrettävätelisen 10 tonnin metsäperävaunun. Uusi 
vaunu maksaa EVI-570-nosturilla ja EVI-energiakouralla varustettuna 39 500 
euroa. (TH)

Yrjö Tenkanen Oy aloittaa Virolaisten Ferrel-metsäperävau-
nujen maahantuonnin. Kuvan F9-perävaunun ja F6340-nosturin 
yhdistelmä maksaa 13 900 euroa (sis. alv 23 %). 6,3 metrin ulot-
tuma saadaan aikaiseksi ilman hydraulista jatketta. (TH)

Farmikko-hakkuupää 
on uudistunut. Leikkuriksi on 
saatavissa myös kaksiteräi-
nen giljotiini (63 tai 80 millin 
sylinterillä). Koura on moduu-
lirakenteinen, eli ripustuskaa-
reksi on vaihdettavissa uusi 
matala tai aikaisempi korkea 
malli. Farmikko Oy:n Mika 
Junttilan mukaan matalampi 
malli on suunniteltu pienem-
mille rungoille, tulossa on 
myös mahdollisuus lukita 
koura pelkkään kuormaus-
asentoon yhdellä tapilla. (TH)

Somero-Trading Oy:n maahantuoman Alliance-
renkaan osastolla yleisön päät sai kääntymään 
”Zetor kellukkeilla”. Miehekäs rengastus koostui 
600/55–26.5-eturenkaista ja 800/65R32-takaren-
kaista. Hintaa kyseisellä paketilla on vanteineen 
15 600 euroa. Ergo-ohjaimilla varustettu venttii-
listö kuuluu hintaan. (TH)

Belmentor Oy maahantuo ERT-perävaunuja. Kuvan 14 tonnin 
maansiirtokärry maksaa verottomana 9 000 euroa. Varustukseen kuu-
luu hydrauliset jarrut etupyörissä. Rengaskoko on 550/60–22.5. Taka-
laita on hydraulisesti avautuva ja lukittuva, myös laitojen sisäpuolella 
on kiinnityslenkit. Valikoimaan kuuluu myös vastaava 17 tonnin vaunu 
ja 20 kuution viljavaunu. (TH)
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Jarruton kevytperävaunukin voi olla lavettimallinen ja varustettu 
käännettävillä laidoilla. Saris PSC750 tarjoaa malliston järeämpien 
vaunujen ominaisuudet ja 500 kiloa kantavuutta. Näyttelyhinta 
jämerällä vaunulla oli 1 290 euroa (sis. alv 23 %). (TH)

Finncont Oy tarjoaa uusien 
kuljetusmääräysten mukaista polttoaine- 
varustusta kuomulliseen perävaunuun. Varustukseen kuuluu 990- 
litrainen IBC-terässäiliö ja vaadittavien varusteiden (mm. sammutin 
ja rahtikirjat) kuljetukseen oma laatikko, jota on helppo käyttää mui-
denkin tarvikkeiden kuljetukseen. Molemmat kiinnittyvät perävaunun 
pohjaan kiinnitettyihin kiskoihin sokkalukitteisilla tapeilla, sillä jos säi-
liö kiinnitettäisiin pulteilla, vaunu muuttuisi säiliöperävaunuksi. Varus-
tus maksaa verottomana 9 500 euroa, vaadittava kuomullinen vaunu 
(säiliö pitää olla suojatussa tilassa) ei sisälly hintaan. (TH)

850 kW:n tehoinen Overdahl-monipolttoaine-
kattila on tanskalaistehtaan suurin malli. 
Pesän syvyys on 4,2 metriä ja läpimitta noin 
2 metriä. Lämminvesivaraajan tilavuus on 30 
kuutiota. Kattilan savupiippu on keskellä va-
raajaa, joten siitä saadaan merkittävästi lisää 
lämpöä varaajan veteen. Laitos asennetaan 
Maatalousyhtymä Palomäen käyttöön Kos-
ki Tl:ään. Myyjä: Kemito Flis Ab (Kemiön Ha-
ke). (PJ)

Pentti Korpela Oy Kankaanpäästä aloitti viime syksynä serbialais- 
valmisteisten Termomont-keskuslämmityskattiloiden ja Termec-pel-
lettipoltinten myynnin. Pellettilaitteet ovat alun perin italialaisia, mutta 
niitä on vuoden verran valmistettu Termomontin tehtaalla. Pelletti-
polttimen tehoalue on 10–50 kW. Tehosäädöt valitaan lämmityskauden 
tarpeiden mukaan. Poltinta voidaan ajaa joko viretuliautomatiikalla tai 
on–off-säädöllä, jolloin poltin sammuttaa ja käynnistää itsensä kattila- 
termostaatin ohjaamana. Kattilan tulipesän alapinta on riparakenteinen. 
Tuhka putoaa ripojen välistä ja lämmittää samalla ripaputkien kautta 
kiertävää kattilan paluuvettä, jolloin kattilassa ei tarvita erillistä sekoi-
tinventtiiliä. Laitteet ovat hinnaltaan edullisia. Valmistajan mukaan ne 
on testattu EN303-5-standardin mukaisesti. Pentti Korpela Oy myy 
myös moniöljypolttimia. (PJ)

Jussi-Tuotteen kauha-
hiekoitin on ollut mark-
kinoilla jo useamman 
vuoden. Siihen saa nyt 
lisävarusteena hydrauli-
käyttöisen vinssin, jonka 
avulla hiekoitinlaite voi-
daan kääntää alas kau-
han huulilevyä vasten ja 
nostaa ylös. Normaalisti 
hiekoitin käännetään toi-
minta-asentoonsa käsin. 
Vinssillä varustettuna 
kauhahiekoitin maksaa 
hieman päälle 2 000 
euroa. (PJ)
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Farmari-näyttelyn lypsylehmät lypsettiin ensimmäistä kertaa takaalypsy-
asemalla. Strangkon asema oli yksirivinen ja lypsyn seuraaminen kävi messu- 
yleisöltä vaivattomasti. Lypsyasemaa esittelevät Strangkon vientipäällikkö 
Michael Hoffbäck ja asennuksista vastannut Janne Mällinen Lypsykonehuolto 
Pasi Mällinen Oy:stä. (MT)

Talli-Jussi on hevostalleille tarkoitettu lannan varastointijärjestelmä. 
Elementtirakenteinen muovisäiliö voidaan asentaa joko maan päälle 
tai kaivaa maahan. Lanta kuljetetaan esimerkiksi kottikärryllä säiliölle 
ja kipataan säiliön sisässä olevaan suursäkkiin. Varastointi on siistiä, 
kun kansi laitetaan kiinni. Suursäkissä on nostolenkit, joten täyden 
säkin siirto onnistuu esimerkiksi etukuormaajalla. Suursäkkejä on 
saatavana joko kertakäyttöisinä tai useamman käsittelykerran kes-
tävinä. Säiliön tilavuus on 2–4 kuutiometriä. Kuvan mallin verollinen 
hinta on 3 350 euroa. (MT)

Eurocompin EMV Eco 15 -apevaunu on kaksiruuviseksi 
lyhyt paketti. Vaunun tilavuus on 15 kuutiota ja se on 280 
cm korkea. Vaunu toimitetaan ainoastaan 1-nopeuksisella 
vaihteistolla. Veroton hinta, 29 500 euroa, sisältää rahdin ja 
puolen vuoden mittaisen neuvontapaketin. (MT)

Rivakka esitteli uuden traktorikäyttöisen myllyn. Pienempää ka-
liiberia edustava mylly pyörii mukavasti jo 50–60-hevosvoimaisella 
traktorilla. Tehoa löytyy silti 15–20 tonnia tunnissa. (MT)

Ylinevan Paja valmistaa perävaunuja vanhoille jakeluautojen 
alustoille. Jakeluautoalustat ovat yleensä paremmassa kunnossa 
uusiokäyttöön kuin kuorma-auton alustat. Kuvan kärryn kantavuus 
on 18 tonnia ja lavan tilavuus 10 kuutiota. Messutarjouksena kärryä 
myytiin 27 280 eurolla (sis. alv 23 %). (MT)
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Rantasalmelaisen PEL-Tuote Oy:n 4,5-metrinen Kivi-Pekka-lautasmuokkain 
taittuu nätisti kahtia kolmen metrin kuljetusleveyteen. Alun perin Uuden See-
lannin markkinoille kehitetty malli on myynnissä myös Suomessa. (MT)

Yrjö Tenkanen Oy:n myymä AgroMASZ AP30 on uusi 
kultivaattori Suomen markkinoilla. Työleveys on 3 metriä 
ja tehontarpeeksi ilmoitetaan 100–140 kW. Teriä on 
7 kappaletta. Hinta 5 880 euroa (sis. alv 23 %). (MT)

SaMASZ:n heinäkonevalikoima laajenee karhottimella. Keskelle karhottavan 
koneen työleveys säätyy välillä 7,20–7,80 metriä. Komeuden hinta on 14 430 
verotonta euroa. (MT)

Flexsabo-kuitukangassäkki antaa edullista lisätilaa viljan varas-
tointiin. Säkki voidaan asentaa esimerkiksi rinteessä olevien vilja- 
siilojen alle lisävarastoiksi tai omaan telineeseensä itsenäiseksi 
siiloksi. Säkin suulle asennetaan teräksinen panta, jossa on veitsi- 
sulkija. Teline on helppo valmistaa esimerkiksi puusta. Kuvan säkki 
vetää enimmillään 3,4 tonnia tavaraa ja vaatii korkeutta 3,20 m. 
Hinta 460 euroa (alv 0 %). Myynti Vihdin Kone. (MT)

Vihdin Kone myy saksalaisia Heuling-ruumenenlevityslaitteistoja. 
Soviteosat löytyvät lähes kaikkiin puimurimerkkeihin. Kuvan malli 
on Sampon sovitteilla. Hinta on 2 800 verotonta euroa. (MT)

Dancornin kuivaussiilot saivat kyseenalaista julkisuutta viime tal-
vena, kun joidenkin siilojen kattorakenteet nyrjähtivät lumikuorman 
alla. Nyt valmistaja on korjaamassa ja vahvistamassa siiloja. Siilo-
ja Suomessa myyvästä Honka Tradingista kerrotaan, että kaikki sii-
lot tullaan käymään läpi. Seinän ja katon liittymäkohtaa vahvistetaan 
kestämään täkäläiset lumikuormat. (MT)

Agri-Kymi Oy esitteli SaMASZ:n piennarmurskaimen. 
2-metrinen kone on varusteltu 16 hakkuriterällä. Veroton 
hinta on 6 837 euroa. (MT)

Peittaus- ja täyttöruuveistaan tunnettu Jussi-Tuote Oy on tuonut 
markkinoille uuden siilontyhjennysruuvin, joka soveltuu tasa- ja 
kartiopohjaisten vilja- ja pellettisiilojen tyhjennykseen. Ruuvi kiertää 
siilon ympäri vetokäpälien varassa. Käpälät saavat käyttövoimansa 
alennusvaihteen kautta viljaruuvilta. Siilon pohjaan voidaan valaa 
viljaruuville kartio, johon pohjantyhjennysruuvi tuo tavaraa, mutta 
järjestelmä toimii ilman kartiotakin. Tällöin lapioimista jää vain hieman 
enemmän. Ruuvi toimitetaan valmiiksi sähköistettynä. (MT)

Vartti-klapisäkki on mielenkiintoinen tuttavuus. 250 litran vetoinen klapisäkki 
kulkee kahden hengen lihasvoimilla tai nokkakärryllä ahtaisiinkin tiloihin. Säkin 
hinta on 6,90 euroa kappaleelta (alv 0 %). Lisätietoja www.klapisäkki.fi  (MT)

ã

ã

ã

ã

ã

ã

ã
ã

ã


