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Kone-Forumin järjestäjät Agri-
tek Oy, Hankkija-Maatalous Oy, 
K-maatalous ja Konekesko sekä 
Yrittäjien Maatalous olivat asetta-
neet kolmipäiväisen tapahtuman 
tavoitteeksi 25 000 kävijää. Varo-
vainen tavoitteen asetanta oli jäl-
kikäteen arvioituna viisasta, sillä 
26 700 vieraan kävijämäärä ylitti 
tavoitteen vain niukasti. 

Vaikka maatalouskonekauppa 
onkin jo noussut muutaman vuo-
den takaisesta aallonpohjasta, ol-
laan kaupan huippuvuosista vielä 
tuntuvasti jäljessä. Keskusliikkei-
den johtajien puheita kuunnel-
lessa vahvistuu näkemys siitä, et-
tä maatalouden rakennemuutos 
on nyt edennyt niin pitkälle, et-
tä kauppaliikkeidenkin on siihen 
sopeuduttava. Huolestuttavia sig-
naaleja on ollut ilmassa jo useam-
man vuoden ajan, mutta silti ke-
nenkään puheenvuoroissa ei kuul-
tu toivottomuutta. Konekaupan 
pienentyvää volyymia kompensoi 
hintojen nousu, joten markkina 
pysyy kutakuinkin samansuurui-
sena vuosittain. 

Kone-Forumissa oli esillä kaik-
ki Suomessa myytävät leikkuupui-
murit sekä Claasin ja New Hollan-
din ajosilppurit. Näihin palaam-
me ensi numeron sadokorjuu-
teemassa.

Isot koneet ja uudet tekniikat 
kannattelevat
Agritek Oy:n markkinointijohta-
ja Antti Anttila muistutti uuden 

moottoritekniikan tuovan vipi-
nää markkinoille. Päästömääräys-
ten kiristyminen tulee nostamaan 
traktoreiden, puimureiden sekä 
ajettavien työkoneiden hintaa. Ko-
rotus tulee konetyypistä ja koko-
luokasta riippuen olemaan 5–10 
prosentin luokkaa.

Asiakkaan kannalta katsottu-
na ympäristöystävällisyydellä on 
myös hyviä puolia, sillä etenkin 
SCR-tekniikkaa eli AdBlue-lisä-
ainetta käyttävien moottoreiden 
polttoaineen ja lisäaineen yhteis-
kulutus on alhaisempi kuin van-
hojen moottoreiden. Puimurissa 
polttoaineen kulutus on vain pie-
ni osa käyttökustannuksista, min-
kä vuoksi taloudellisempi mootto-
ritekniikka maksaa itsensä takaisin 
todella hitaasti, jos koskaan.

 Päästömääräysten takia van-
hemman tekniikan myynti jää 
pikku hiljaa pois ja Agritekin myy-
mät Case ja New Holland ovatkin 
jo täysillä mukana uusissa moot-
toritekniikoissa erityisesti trak-
toreissa. Käytännössä kaikki tällä 
hetkellä myynnissä olevat yli 100 
kW:n traktorit on varustettu uu-
silla 3B-tason päästömääräykset 
täyttävillä moottoreilla.

Claas ja New Holland pystyne-
vät siirtymäkausisäännösten an-
siosta käyttämään vielä ensi kau-
delle myytävissä puimureissaan 
ja ajosilppureissaan ainakin osin 
vanhojen 3A-määräysten mukai-
sia moottoreita. New Hollandin 
pienemmät, 5000-sarjan puimu-

rit varustellaan vanhoilla mootto-
reilla. Sen sijaan suuremmat mallit 
saavat jo uudet moottorit.

Konekeskon edustuksessa oleva 
Massey Fergusonkin luottaa trak-
toreissaan vanhaan koeteltuun ja 
edullisempaan moottoritekniik-
kaan niin kauan kuin mahdollis-
ta.

Anttila näki piristymistä myös 
säilörehukoneissa, erityisesti ajo-
silppuriluokassa. Agritek on aloit-
tanut jo aiemmin New Hollandin 
ajosilppureiden myynnin Suo-
messa ja varauksia koneisiin on 
jo tehty tulevalle kaudelle. Antti-
lan mukaan ensi kaudelle koneen 
haluavien olisikin syytä suunni-
tella tilauksia vielä tämän vuoden 
puolella.

Puimureissakin Agritek on 
päässyt kiinni raskaaseen sarjaan. 
Ensimmäinen Casen Axial Flow-
malli myytiin viime vuonna ja 
Anttila oli selvästi toiveikas myyn-
nin etenemisestä myös New Hol-
landin isommissa puimurimal-
leissa.

Agrimarketissa realismia
Hankkija-Maatalous Oy:n toimi-
tusjohtaja Ensio Hytönen kertoi, 
että Agrimarket-ketjun tammi–
syyskuun myynti, 784 miljoonaa 
euroa, on kasvanut tänä vuonna 
12 prosenttia edellisvuoden vas-
taavasta. Hytösen mukaan Agri-
marketin myynti on vajaa puolet 
koko Suomen noin 2 miljardin eu-
ron maatalouskauppabisneksestä.

Toimialan kasvu on Hytösen 
mukaan ollut vuosittain 7–8 pro-
sentin luokkaa, mutta kasvu tulee 
lähes yksinomaan hintojen nou-
susta, ei volyymin kasvusta. Hytö-
nen muistuttikin, että maatalou-
den rakennekehitys on Suomessa 
edelleen erittäin nopeaa ja heijas-
tuu luonnollisesti vahvasti kau-
pankäyntiin.

”Alle 20 000 maatilayritystä 
tuottaa 80 prosenttia kaikesta tuo-
tannosta.”

Viime aikoina huolestuttavia 
merkkejä on tullut erityisesti re-
hukaupasta, johon vaikuttaa tie-
tenkin lihantuotannon heikko 
kannattavuus.

Kesko näkee tulevaisuuden  
valoisana
Konekeskon maatalouskoneiden 
linjajohtaja Jukka Keltto näki ko-
nekaupan nykytilanteen kohtalai-
sen hyvänä. Konekeskon osalta ti-
lannetta parantaa K-ryhmän läs-
näolo Baltian markkinoilla, jossa 
Konekeskolla on Kelton mukaan 
markkinajohtajuus.

Keltto näki konekaupan näky-
vimmän kärjen, traktorimarkki-
noiden, olevan edelleen kasvussa 
muutaman vuoden takaisen pu-
dotuksen jälkeen. Markkinat ovat 
kasvaneet pohjimmaisesta 2500 
kappaleen vuosimyynnistä tä-
nä vuonna jo myytyyn 3100 kap-
paleeseen. Keltto kuitenkin muis-
tutti, että pidemmällä ajalla osviit-
taa Suomen traktorimarkkinoille 

Jo yhdeksättä kertaa Tampereen Pirkka-hallissa järjestettyä Kone-Forum-näyttelyä vietettiin odotta-
vissa tunnelmissa. Maatalous- ja koneyrittäjien määrän lasku mietityttää konemyyjiä, mutta silti tu-
levaisuus ei aivan toivottomalta näytä. Kolmessa hallissa ja ulkoalueilla riitti messuvieraille nähtävää 
erityisesti peltoviljely- ja sadonkorjuukoneiden saralla.

   Tommi Hakala, Heikki Härkönen, Pertti Jalonen, Seppo Nykänen, Uolevi Oristo, Matti Turtiainen

Konekauppa lievästi 
positiivisissa 
tunnelmissa

Kone-Forum 2011

ã      Aimo Kortteen Konepaja on tuonut markkinoille aivan uudentyyppisen myllyn. Perinteisten valssien sijasta W-Max-myllyssä on 
hierrelevyt, joiden ansiosta mylly sopii kaikille viljalaaduille sekä kosteana että kuivattuna. W-Max-myllyjä on kahta mallia, joista pie-
nemmän teho on 10–30 tonnia tunnissa ja suuremman teho 25–60 tonnia tunnissa. Myllyyn on saatavissa sekä elevaattori että tuubi-
pakkauslaite. Lisävarusteena on saatavissa automaattinen ohjausjärjestelmä. Uutuus on patentoitu 43 maassa. (MT)

Koneiden koko kasvaa, mis-
tä esimerkkinä oli Agritekin 
osastolla ollut 10-teräinen 
vaunuaura. (UO)

ã
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kannattaa katsella Ruotsin noin 
kahden tuhannen traktorin vuosi-
myynnistä.

Traktorikaupan vetureina ovat 
yli 100 kW:n traktorit, joiden osuus 
on yli 40 prosenttia myydystä mää-
rästä. Toisaalta pienempiä noin  
75 kW:n luokan traktoreita menee 
myös mukavasti kaupaksi. Niiden 
osuus markkinoista on Kelton mu-
kaan parikymmentä prosenttia.

Myös K-maataloudessa näky-
miä maatalouskaupalle pidetään 

kohtuullisen valoisina. Maata-
louskaupastakin vastaava Rauta-
keskon varatoimitusjohtaja Ant-
ti Ollila kertoi, että erityisen hy-
vin kaupaksi ovat viime aikoina 
käyneet pienemmät koneet, kuten 
klapikoneet, lumityökoneet, lanat 
ja tienhoitokoneet sekä metsäko-
neet. Ollila kertoi, että kaupassa on 
havaittavissa jopa lievää volyymin 
nousua.

”Erityisesti tämä näkyy ympä-
ristönhoitokoneissa.”

Yrma uudessa kuosissa
Kone-Forumin neljäs järjestäjä Yr-
ma eli entinen Yrittäjien Maatalo-
us oli esillä uusissa merkeissä, sillä 
tanskalainen DLA Group tuli Yr-
man pääomistajaksi elokuun alus-
ta lukien. Uutta ilmettä oli näky-
vissä myös yhtiön logossa ja lyhen-
tyneessä nimessä.

Suomi on ainoa maa, jossa DLA 
Group tekee konekauppaa. Yrma 
aikoo kuitenkin jatkossakin pa-
nostaa konekauppaan, vakuutti 

johtaja Tero Pietilä. Yrman oma 
konevalikoima kattaa puimuria 
lukuunottamatta hyvin viljatilan 
tarpeet, kotieläintiloille tarjotaan 
yhteistyökumppani NHK:n ko-
neita. Yrman valikoimassa on pal-
jon tanskalaisia koneita, mutta se 
ei johdu tanskalaisesta omistajasta 
vaan on Yrman edeltäjän, T-Maa-
talouden perintöä. 

ã Junkkari, Suonentieto ja Wapice Oy:t ovat yhdessä kehittä-
neen järjestelemän viljan täsmäviljelyn suunniteluun, toteutuk-
seen, seurantaan ja raportointiin. Ratkaisussa hyödynnetään 
traktorin ja työkoneen välistä ISOBUS-ohjausta. Viljelysuunnittelu 
tehdään Suonentiedon Agrineuvos-ohjelmistolla, joka myös oh-
jaa Junkkari-kylvölannoittimen syöttölaitteistoja Wapicen työko-
neohjaimella. Järjestelmän avulla päästään GPS-paikkatietoon 
perustuvaan, ennalta suunniteltuun, paikkakohtaiseen lannoite- 
siemenmärän säätöön. Tuotantopanokset saadaan tähdättyä 
lohkolla kohtiin, joissa niistä saadaan paras mahdollinen hyöty. 
Agrimarket. (HH)

ã

Agrimarket toi ensimmäistä kertaa näytille kesällä esitellyt John 
Deere 6R -sarjan traktorit (KV 10). Esillä olleissa 6170R:ssä ja 
6190R:ssä on molemmissa 6,8 litraiset, Stage 3b-normin EGR-hape-
tuskatalysaattori-hiukkasloukkutekniikkaa käyttävät kuutosmoottorit. 
Mallikohtaiset suurimmat tehot ovat 152 ja 167 kW (207 ja 227 hv). (HH)

ã Urearuiskutuksella varustettujen traktoreiden ja metsäkonei-
den määrä kasvaa tasaisesti. Tähän saumaan on Infraline säiliön-
valmistaja iskenyt omilla adBlue kuljetussäiliöillään (Blue 200 ja 
450 mallit). Paketti täysin valmis yksikkö, jossa on 30 l/min tuotta-
va 12 tai 24 voltin pumppu, 4 m letku ja automaattipistooli. Lisäva-
rusteena Blue 200 malliin on saatavana talvipaketti CEMbox – kul-
jetuslaatikko jossa on lämpöeristys. Laatikossa on ylimääräistä ti-
laa  lämmittimelle. (SN)

ã

Xerion on kahteen suun-
taan ajettava liikennetraktori, 
jonka suurin nopeus on  
50 km/h. Mallistossa on nejä 
eri tehovaihtoehtoa  
246 kW:stä alkaen. Xerion 
voidaan varustaa joko kiinte-
ällä tai kääntyvällä keskioh-
jaamolla. Kolmas vaihtoehto 
on kuvassa näkyvä, kiinteällä 
etuohjaamolla oleva malli, 
jonka ohjaamon takana on ti-
la lannanlevittimen säiliölle  
tai vetokuulalle. Kone-Foru-
missa ollut Xerion oli varus-
tettu SGT-lietevarustuksella, 
jonka säiliön koko on  
14,9  m3  ja työleveys 16 m. 
Etunostolaitteissa on pump-
pukuormain, pumput ja väli-
säiliö, nivelöidyssä takanos-
tolaitteessa on sijoitinlaite. 
Vastaava laite on myyty Suo-
meen viime vuonna (esittely 
KV 8/2011) Monikäyttöisyys 
on Xerionin valtti, sillä konet-
ta voidaan käyttää levitysse-
sonkien välillä esim. niittoon 
tai hakkurin pyöritykseen. K-
maatalous. (UO/HH)

ã Yrman traktorivalikoima täydentyy Deutz-Fahr Agrofarm TTV 420- 
ja 430-malleilla. Molemmissa on ahdetut, 4-litraiset nelosmoottorit, 
mallikohtaiset nimellistehot ovat 73 ja 80 kW (99 ja 109 hv). Ajovoi-
mansiirto on portaaton, neljänkympin huippunopeus saavutetaan 
moottorinopeudella 1800 r/min. Voimanottonopeudet ovat 540, 540E 
ja 1000 r/min. Hydrauliikan tuotto on 93 l/min ja nostolaitteen nosto-
voima 5300 kg. (HH)

UUSI MALLISTO

Uusi, tehokkaampi Stark-nivelaura  
aukaisee tiet ja puhdistaa pihat. Nopeasti.   

Lametal Oy  •  Kaskenviertäjäntie 2, 73100 LAPINLAHTI  •  p. 017 731 565  •  info@stark.fi  •  www.stark.fi

AUKAISE  TIE
 TEHOKKAASTI
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ã

Väderstad Swift -kultivaattoreiden valikoima laajenee 4 ja 4,4 m malleihin. Swiftissä 
on tehokkaasti värisevä jousipiikki, jolla päästään matalasta sänkimuokkauksesta  
15 cm työsyvyyteen asti. Kapeimman mallin vetoon tarvitaan vähintäin 100 kW:n tehoi-
nen traktori. Uutta on myös pyörivä kaksiosainen tasoitin, joka tasoittaa koneen ajolin-
jojen väliin jäävän sauman. Agrimarket myy Swift 400 -kultivaattoria 32 960 euron ve-
rolliseen hintaan. Pyörivät tasoituslautaset sisältyvät perushintaan, jälkiäes maksaa 
2380 euroa. Leveämpi 440-malli on pari tonnia kalliimpi. (UO/HH)

ã Lemken Juwel-aurassa on useita kilpailijoista poikkeavia ratkai-
suja. Sivukallistus säädetään totutun ruuvisäädön sijaan sähköhyd-
raulisesti auran kääntösylinterillä ja tukipyörässä on hydraulinen kor-
keussäätö. Sälesiiven rintapala ja säleet irtoavat ja kiinnittyvät ilman 
työkaluja käsivoimin. Säleet voivat olla joko muovia tai terästä.  
K-maatalous. (HH)

ã Dalbo CultiTrail -äkeiden työleveydet ovat 5 ja 6 m. Piikkiakseleita 
on 5 ja piikit ovat 80 mm:n jaolla. Hydraulisäätöinen joustoetulata ja 
jälkiäes sisältyvät vakiovarustukseen. Kuljetusleveys on vain 2,5 m, 
ajovalot sisältyvät varustukseen. Yrma. (HH)

ã Kverneland PW 100-10 Variomat -vaunuaurassa on 10 terää. Var-
sinaisessa vaunurungossa on 6 teräparia ja loput neljä teräparia ovat 
rungon jatkeeksi kiinnitetyssä EG 4 -nostolaitepaluuaurassa. Viilun 
leveys on säädettävissä portaattomasti välillä 30–50 cm (12–20”). Au-
ran toimintoja hallitaan ISOBUS-ohjausjärjestelmällä. Valinnaisena 
saa OnLand-varustuksen (traktorin kaikki pyörät sängellä). Agritek 
Oy. (HH)

ã

Nostolaitekiinnitteisen Multiva Wingmasterin muokkausleveys on 
3 metriä. Hydraulisella laukaisujärjestelmällä varustetut 7 piikkiä ovat 
kahdella akselilla 425 mm:n jaolla. Muokkaussyvyys säädetään hyd-
raulisesti jyräpyörästöllä. Koneen paino on 2070 kg. K-maatalous. 
(HH)

ã He-Va Sub Tiller muokkaa kolmella piikillä  
2,5 m:n leveydeltä. Piikeissä on hydrauliset laukai-
simet. Suurin, hydraulisesti putkipakkerilla säädet-
tävä muokkaussyvyys on 0,6 m. K-maatalous. (HH)

ã Bogballen ilman vaakava-
rustusta olevien L-sarjan 
keskipakolevittimien vakio-
varusteena on kätevä apuvä-
line, jolla erilaisten lannoite-
erien levitysmäärä on helppo 
määrittää tarkasti. Koneen 
mukana on kankainen suppi-
lo, puntari ja sekuntikellolla 
varustettu laskin. Lannoite 
laitetaan suppiloon, suppilon 
pohjassa oleva venttiili ava-
taan ja juoksutetaan lannoi-
tetta 30 s ajan ämpäriin. Lan-
noite punnitaan ja saatu 
määrä kerrotaan vakioluvul-
la. Laskutoimituksen antama 
tulos on suoraan levittimen 
säätöasteikon lukema. Me-
netelmä mahdollistaa myös 
levitysmäärän tai ajonopeu-
den nopean muutoksen vain 
tekemällä laskutoimitus uu-
delleen. Kalibrointivarustuk-
sen saa myös vanhempiin 
malleihin 150 eurolla, sis. alv. 
23 %. K-maatalous (UO)

Kasvinsuojeluruiskut
Tehokkaat ja luotettavat kotimaiset

Nostolaitemallit

Hinattavat mallit
Työleveydet 12-21 m. Säiliöt 2550 l + 250 l huuh-
teluvesisäiliö, 2 pyörivää huuhtelusuutinta pääsäiliössä.
21 m jousitettu puomisto kulkee vakaasti myös
epätasaisella pellolla. Vakaaja pitää puomiston pinnan
suuntaisena myös rinteissä käännettäessä. Puomeissa
on lisäksi hydraulinen kallistus. Kasi-ruiskuissa on
tehokkaat AR 160-250 pumput ja sähköisesti ohjatut
venttiilistöt. Kiinteä tai  säädettävä, nivelöity vetoaisa.

29250 NAKKILA,
PUH (02) 537 3191, 537 2181
FAX (2) 537 4364

Työleveydet 10-16m
Säiliöt 700 - 1300 l
Mekaanisella tai
hydraulisella puomistolla.Toimintavarmat
säätölaitteistot ja tehokkaat pumput.

Kasi 4/2500/16H T5

Kasi 6/2500/20H
• ruiskutusautomatiikalla
• sähköohj.hydrauliikalla

Kasi 4/1300/15H ID

Kasi 3/1000/12H ID

Kasi 4/1000/15H ID
Valmistus ja myynti:

YmaatalousYmaatalous

Katso esite www.kasi.fi

Kasi 12H

21.120,-

2 ,-9.500

- . 0,-10.850, 89 5

0,-7.55
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ã Uudessa Potila Master -äesmallistossa piikit ovat 8 akselilla  
80 mm:n jaolla, rungon pituus on kasvanut 3,29 metriin. Valinnaisena 
saa 70 mm:n kärjellä varustetut piikit 70 mm:n jaolla.  Monipuolisen 
valinnaisvarustevalikoiman ansiosta äkeen ominaisuudet ovat hel-
posti muokattavissa maalajikohtaisiksi. Master-malliston muokkaus-
leveydet asettuvat haarukkaan 5–8 m. K-maatalous. (HH)

ã VM6000-multausauran voi varustaa kiekkoleikkureilla, jotka leik-
kaavat viillot terien kohdalle. Ratkaisulla saavutetaan tukkeutumaton 
muokkaus tilanteessa, jossa kasvijätettä on runsaasti pellon pinnalla. 
Yrma. (HH)

ã Hinattavan Catros 2 TS -lautasmuokkaimen saa joko 4-, 5- tai 
6-metrisenä mallina. Muokkauksessa kuljetuspyörästö taittuu ko-
neen päälle, pyörästön paino tehostaa maahakuisuutta. Puhallintoi-
minen piensiementen kylvölaite laajentaa käyttömahdollisuuksia.  
Agrimarket. (HH)

ã Väderstadin Spirit-kylvökoneesta on tarjolla myös F-kylvölannoi-
tinversio, joka sijoittaa lannoitteen nauhaksi esimuokkauslautasen 
avaamaan vakoon. Kylvövantaat on sijoitettu jyräpyörästön taakse ja 
jokaisella vantaalla on oma kannatuspyöränsä. Konetta on kokeiltu 
hyvällä menestyksellä Ruotsissa, Norjassa ja Skotlannissa. Agrimar-
ket. (UO)

ã Vieskan Metalli tuo markkinoille uudet VM300DS- ja VM400DS-
suorakylvökoneet. Tyyppinumero kertoo kuljetus- ja työleveydet 
sentteinä. Koneiden siirrettävillä väliseinillä varustettujen säiliöiden 
tilavuudet ovat 3500 ja 4800 l. Siemenen ja lannoitteen syötönsäätö 
on portaaton. VM:n patentoidut tarkkuusvantaat sisältyvät varustuk-
seen.  Jyräpyörästön rengaskoko on 15.0/66-17. Yrma. (HH)

www.yamaha-motor.fi

Grizzly 350 4x4

5 990 € + tk
Sis. talvipaketin: 
vinssi ja puskulevy.

Kuvan laite lisävarustein.

Syystarjous
9 990 € + tk
(sh. 10 490 €)

Traktorimönkijä
Traktorimönkijällä ajaa 15v. / T-kortilla!

TY55 Grizzly 550EFI 4x4

Tarkista lähin jälleenmyyjäsi:

Grizzly  
EPS -mallisto 
alk. 12 890 € + tk

Pihapiirin sankari. Lupa ajaa. Tiellä.
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ã Twis-
ter-vilja-
siilojen 
kauppa 
on lähte-
nyt liikkeelle kohtuullisesti. 
Suurin yksittäinen asiakkaalle 
toimitettu siilo vetää 1 miljoo-
na kiloa. Siiloihin saa tuuletus-
puhaltimen, ei kuitenkaan var-
sinaista kuivausvarustusta. 
Siilot laivataan USA:stä Me-
pun varastoon, josta ne toimi-
tetaan asiakkaille. Mepu Oy/
Yrma. (PJ)

ã Mepu Oy:n osastolla oli esillä USA:ssa menes-
tystuotteeksi osoittautunut RetroRocket eli kartio-
pohjaisiin viljasiiloihin sovitettu tuuletuskanava. Sen 
on suunniteltu asettuvan siiloon kohtuullisen pie-
nestä luukusta. Puhallin tulee siilon ulkopuolelle ja 
poistokanavan kattoon.Tuotetta ei ollut vielä hinnoi-
teltu. Näyttelyistä saadun palautteen perusteella 
päätetään, löytyykö sille käyttöä myös täällä. (PJ)

ã Arskan uusittu vaunukuivurimallisto 
täyttää magnum mitat. Malleja on kaikki-
aan 6. MW 500:n tilavuus on 53,2 kuutio-
ta, MW 900:n 93. Elevaattoreiden siirto-
tehot ovat valmistajan mukaan 92–118 
tonnia tunnissa. Ohjauskeskuksessa on 
valmius täyttö- ja eränvaihtoautomatiik-
kaan. Lämmönlähteiksi on tarjolla sekä 
ali- että ylipaineuuneja teholtaan  
556 kW–1 MW. Samat komponentit  
käyvät kiinteisiin kuivureihin. (PJ)

ã Agrosec Optivol tuo uutta ajattelua 
vajaiden viljaerien kuivaamiseen. Ylem-
män säiliön puoliväliin asennetut kapasi-
tiiviset anturit valvovat kuivurissa olevan 
viljan määrää. Jos harjojen päällä ei ole 
viljaa, automatiikka sulkee kanavien tulo- 
ja poistoilmaluukut. Näin kuivausilma ei 
pääse karkaamaan, vaan se ohjautuu 
vain niihin kennoihin, joissa on viljaa. Sul-
kuautomaatit voidaan laittaa useampaan 
päällekkäiseen kuivauskennoon. Sulku-
luukut ovat pääsääntöisesti kiinni ja ne 
avautuvat, kun viljaa on riittävästi. (PJ)

ã

Umega GPP23 -ruuvipurkuvaunulla vilja liikkuu tehokkaasti 
puimurilta jatkokuljetuksesta vastaavan kaluston kuormatilaan 
tai murskesäilöntää tekevälle valssimyllylle. Lavatilavuus on  
23 m³ ja läpimitaltaan 400-millisen purkuruuvin teho on 400 tn/h. 
Varustukseen sisältyy sekä elektroninen vaaka, hydrauliset jarrut 
että 700-sarjan rengastus. K-maatalous. (HH)

ã Agrosec Vision on kuivuriautomaation uusinta sukupolvea. Käynnissä olevat toiminnot ja viljan kulku-
reitit näkyvät yhdellä silmäyksellä, siilostolle on omat, tarkentavat ikkunansa. Kuivauserien tiedot ja siilo-
kirjanpito tallentuvat kuivauksen etenemisen mukaan tietokannaksi. Käyttöä varten kuivurin valvontahuo-
neeseen tarvitaan tietokone, etäkäyttöä varten tietoliikenneyhteydet, jolloin kuivauksen etenemistä voi-
daan seurata mobiililaittein esimerkiksi puimurin ohjaamosta tai kotitoimistosta. Etäkäyttö mahdollistaa 
ohjelmiston päivitykset ja etätuen tehtaalta. Järjestelmä kasvaa kuivaamon mukana ja on räätälöitävissä 
kuivurikohtaisesti. (PJ) 

 Uusissa Agrosec ProAir-siiloissa ilma ja vilja ovat samassa kana-
vassa. Vastapuolelle voidaan laittaa toinen siilopatteristo, siilojen poh-
jaluukut on moottoroitu. Niiden käyttö voidaan yhdistää kuivurin oh-
jausautomaatioon. Viljan tuuletukseen ja tyhjennykseen on Åkerstedt-
korkeapainepuhallin, joka sietää vielä  
6 elementtikerroksen vahvuisen viljakerroksen. Siiloa voidaan käyttää 
pelkkään kuivaukseen, puskurivarastona tai jo kuivattujen erien jääh-
dytykseen tai vanhojen kuivureiden kuivauskapasiteetin laajentami-
seen. (PJ)

ã

EI HUOLTA
HUOMISESTA!

Kun ostat kotimaisen Valtra-
traktorin, saat mukaan Valtra ARVO 
-paketin neljäksi vuodeksi*). Laajaan 

turvallisuuspakettiin sisältyy: 

 vuoden tehdastakuu 
keskeytysvakuutuksella

neljän vuoden yksilölliset 
vakuutukset

• Konerikkovakuutus
• Konerikkokeskeytysvakuutus 

• Liikennevakuutus • Palovakuutus 
• Varkausvakuutus • Ilkivaltavakuutus 

• Vaunuvahinkovakuutus 
• Maatalouden keskeytysvakuutus 

• Lisäturvavakuutus

*) ei koske A-sarjaa eikä 
N82 ja N92 -malleja

Katso lisää www.valtra.fi
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ã K-maatalous esitteli JF Stollin 3,5-metrisen niittomurskaimen, jos-
sa on uudentyyppinen Vari Float -kevennysjärjestelmä. Teräpalkin ke-
vennys säädetään hydraulisesti. Arvonlisäveroton ennnakkomyynti-
hinta perusvarustein on 16 707 euroa. (MT)

ã Elho on valmistanut paalisilppureita jo yli 15 vuotta. Mallisto kas-
vaa uudella CrossCutter-paalisilppurilla, jolla voidaan kuivikkeiden le-
vityksen lisäksi myös jakaa säilörehupaaleja kuivikelevityksen rinnal-
la. CrossCutissa on kehitetty myös jäätyneiden paalien silppuami-
seen. Kolakuljettimen piikit saavat pitävän otteen paalista ja terärum-
mun vinoon asennetut terälaput tekevät paalista selvää jälkeä. Elho 
CrossCut:issa on kaksinopeuksinen vaihdelaatikko: yksi nopeusalue 
oljelle ja  yksi tuorerehulle tuorerehulle. Koneen etuosassa on puhal-
lin, joka jakaa rehun syöttöpyödälle tai heittää oljen karsinaan. Myyn-
tisarja on suunniteltu syksylle 2012. Elho/K-maatalous. (UO)

ã Taarup Silodisc -säilörehun siilolevitin on järeän oloinen kone. 
Nostolaitesovitteisessa levittimessä on kaksi järeää VOA-käyttöistä 
kelaa ja hydraulisesti hallittavat levitinsiivet. Levityskeveys on jopa  
6 metriä. Tehontarve on 130 hevosvoimaa. Lisävarusteena on saata-
vana hydraulihallintainen rehutalikko ja hydraulimoottorikäyttö. Hin-
taa levitinhirmulla on 17 073 euroa (alv 0 %). Myynti Agritek Oy. (MT)

ã Elhon uudet NK-etuniittokoneet ovat työleveydeltään 3- ja 
3,3-metrisiä. Yhdessä perhosmallisen NK-8000 takaniittokoneen 
kanssa saavutetaan 8 m:n niittoleveys. K-maatalous. (HH)

1. John Deeren pyöröpaalain 960 oli esillä ensimmäistä kertaa Suomessa, tosin vain 
halkaistuna esittelyversiona. Paalaimen rakenne poikkeaa perinteisistä hihna-ko-
neista siinä, että siinä ei ole varsinaisesti takaluukkua lainkaan, vain verkkokankaasta 
tehty suoja. Kammion muodostavat kaksi kumihihnaa, jotka kiertävät ylhäältä taitto-
rullan kautta alas kahdelle varren päässä olevalle rullalle. Paalattaessa rullat ovat al-
haalla ja paali muodostuu hihnojen varaan rullien päälle. Kammion sivun muodosta-
vat levyt jotka ovat kiinteitä. Paalin tultua valmiiksi molemmat sivut liikkuvat  
50 mm ulospäin ja varret nostavat rullat ylös, jolloin paali vierähtää ulos. Kevyen ra-
kenteen ansiosta liikkeestä on voitu tehdä erittäin nopea, paalin pudotusaika onkin 
vain noin 5 sekuntia. Paalain tulee myyntiin ensi kesälle. (SN)

2. Uudella sidontalaitteella paali voidaan sitoa muovilla tai verkolla. (SN)

3. Tuubikäärimeen on tullut automaattinen toiminto: 
käärintä käynnistyy automaattisesti ja paalien sau-
makohtaan kääritään enemmän muovia. Tekniikka  
jolla automatiikka on toteutettu, on sama kuin klapi-
koneissa. Agronicilta on tulossa myös paalain ilman 
käärintälaitetta (tuubikäärijän pariksi). (SN)

4.–5. Paalisilppuri 250 TS on varustettu karkaistuil-
la booriteräs-keskipakoterillä, jotka eivät ole arkoja 
paaleissa mahdollisesti oleville kiville ja muille vie-
rasesineille. Rakenteet on tehty kestämään raskaita 
paaleja, tehontarve on 50 kW:a. Torvi on ympäripyö-
rivä ja lipanohjaus hydraulinen. (SN)

1
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ã Triolietin apevaunujen puhallin on 
muotoiltu uudelleen. Uusi muotoilu pa-
rantaa puhaltimen puhallustehoa ja vä-
hentää tehontarvetta. Apevaunu on 
muuten pysynyt entisellään. Triolietin 
puhaltimella varustetun kaksiruuvisen 
apevaunun testijuttu on julkaistu Kone-
viestin numerossa 7/2011. (MT)

ã Termater valmistaa valmiita katto- ja seinäele-
menttejä maataloudenkin tarpeisiin. Teräsrunkoinen 
ja elementeistä koottava halli on nopea pystyttää. 
(MT)

ã K-maatalouden myynnissä oleva Aver-
da-hoitoparsi on kätevä ratkaisu navetoi-
hin. Muun parsiaidan yhteyteen asennet-
tava lukittava parsi helpottaa eläinten sie-
mennystä ja hoitoa. Hoitoparren hinta on 
1360 euroa (sis. alv. 23 %). (MT)

DeLavalin Herd Navigator-analyysilaitteisto lanseerattiin Suomen 
markkinoille Kone-Forum-näyttelyssä. Analyysilaitteisto helpottaa 
lehmien kiimojen, utareterveyden ja ruokinnan onnistumisen seuran-
taa. Herd Navigatorilla voidaan mitata maidon progesteronipitoisuut-
ta, laktaattidehydrogenaasipitoisuutta ja betahydroksibutyraattipitoi-
suutta. Progesteronipitoisuuden seurannalla voidaan määrittää leh-
män oikea siemennysajankohta. Laktaattidehydrogenaasin pitoisuus 
sen sijaan korreloi maidon soluluvun kanssa, joten sen nousu kertoo 
piilevästä ja mahdollisesti puhkeamassa olevasta utaretulehdukses-
ta. Betahydroksibutyraattipitoisuuden nousu puolestaan kertoo ke-
toosista eli asetonitaudista. 

Jo aiemmin muissa Skandinavian ja joissakin Euroopan maissa 
myynnissä ollut laitteisto on yhteensopiva DeLavalin DelPro-lypsyn-
hallintajärjestelmän kanssa, joten se soveltuu käytettäväksi sekä De-
Lavalin automaattilypsyjärjestelmissä että lypsyasemilla.

DeLavalin osastolla Herd Navigatoria esittelivät Olli Kasurinen De-
Lavalilta (oik.) sekä Suomen ensimmäinen Herd Navigator-käyttäjä 
Markus Halonen Kiuruvedeltä. Halonen kertoi, että ensimmäisen puo-
len vuoden käyttöjakson aikana paras hyöty on saatu lehmien pro-
gesteroniseurannalla. Isossa karjassa kiimojen seuranta on kovaa 
työtä, johon automaattisesti lypsyrobotin yhteydessä toimiva Herd 
Navigator tuo tuntuvan helpotuksen. (MT)

ã Traktorin nostolaitteisiin kytkettävässä 
LP 125 lietepumppussa on imuletkun pääs-
sä on hydraulinen syöttöpumppu ja ulosot-
toakselilla käytettävä varsinainen VOA-
käyttöinen 6-siipinen tehopumppu. Laitteen 
imupumppu on pienikokoinen ja sen saa 
mahtumaan pienistä aukoista sisään. Jat-
kamalla 5-metristä imuletkua pumppu mah-
dollistaa lietteen pumppauksen myös nave-
tan sisältä ja muista ahtaista paikoista, joi-
hin ei saa  vaunua sopimaan. Pumppauste-
ho 10 000 litraa minuutissa. (SN)

ã Sähkökäyttöisessä MRP 100 liet-
teensiirtopumpussa on ruuvisyöttö ja silp-
puava pumppusiivikko. Liete imetään 
pumppuun ruuvilla yläpuolelta, lietteessä 
olevan olki ja heinä hienontuvat tasalaa-
tuiseksi massaksi. Pumppu toimii auto-
maattisesti, taajuusmuuttaja seuraa kuor-
mitusta. Mikäli pumpun kuormitus kasvaa 
tukkeuman takia liian suureksi, pyörimis-
suunta vaihtuu ja pumppu puhdistuu. (SN)

Lame-lietevaunusta 
on tehty myös yksi-
akselinen, järeillä ren-
kailla varustettu mal-
li. (MT)

Livakan multaimen jousitettujen lautasten liikevara 
on suuri. Lautasiin on saatavissa irrotettava ”suksi”. 
Se painaa pellon pintaa lautasen kummaltakin puo-
lelta, jotta  lautanen ei pyöriessään nosta heinän juu-
ria ja irtomultaa nurmen sängelle. Vaunussa on myös 
monipuolinen, CAN-väylätekniikkaan perustuva oh-
jausjärjestelmä. K-maatalous. (UO)

ã

Yrman myynnissä oleva uusi, norjalaisen  Agromiljön valmistama, heinänsiemenen märkäkylvölaite on mielenkiintoinen uu-tuus. Heinänsiemen johdetaan lietevaunun letkulevittimen jakajaan, josta se kulkeutuu 
lietteen mukana peltoon. (MT)
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ã Palms-maansiirtovaunuun on saatavissa hydrostaattinen veto, jo-
ka hyödyntää uusien traktoreiden tehokasta hydrauliikkaa. Maksimi 
17,2 kN vetoteho ja 5,6 km/h ajonopeus saavutetaan, kun hydraulii-
kan tuotto on 100 l/min ja tehollinen paine-ero 180 bar (esim. 200 bar 
työpaine ja 20 bar vastapaine paluulinjassa), rengaskoko on 
520/50x17”. Mottorin kokoa voidaan kasvattaa, mikäli traktorista on 
saatavissa vielä enemmän öljyä. Hydrostaattinen veto toimii myös 
peruutettaessa, mutta nopean maantieajon ajaksi se on kytkettävä 
vapaalle. Järjestelmän toimittaa Sampo Hydraulics. Agrimarket myy 
sitä Palms-perävaunuihin 6750 euron verottomaan hintaan. (UO)

ã Leppä-lumilingot ovat siirtyneet Vama-tuotemerkin alle ja -valmis-
tukseen. Etualan 255-malli on saatavissa lapasyöttöisenä (LS) tai ruu-
visyöttöisenä (KS) versioina. Linkojen pohjan muotoilua on muutettu, 
keskelle sijoitettu hammasterä karhentaa myös keskikohdan. Vakio-
varusteilla Vama Leppä 255 LS maksaa 2990 euroa ja 255 KS  
3260 euroa, hinnat sis. alv. 23 %. Tukijalakset ovat saatavissa lisäva-
rusteena. Taaempi kääntyvätorvinen ja alennusvaihteellinen 260 HD 
LS maksaa vakiovarusteilla 4760 euroa, sis. alv. 23 %. (TH)

ã Espanjalainen Garcia on uusi merkki Suomen kuivalannanlevitin-
markkinoilla. Järeää tekoa oleva Triton-malli oli ensiesittelyssä Kone-
Forum-näyttelyssä. 12 tonnin kärryssä on jousitettu vetoaisa, hydrau-
liset jarrut ja neliketjuinen pohjakuljetin. Hintaa komeudella on 30 520 
verotonta euroa. Vaunun maahantuojana on Laakson Metalli Oy ja 
myyntiverkostona K-maatalous-ketju. (MT)

ã Pohjois-Irlantilaisten Predator-koneenkuljetuslavettien kantavuu-
det ovat 15–22 tn, kantavuudesta riippuen jarrullisia akseleita on joko 
2 tai 3. Kuvan suurimman lavetin kuormatilan pituus on 7,3 m ja kor-
keus maasta 915 mm. Teleskooppisilla levitysosilla kuormatilan le-
veyden voi nostaa 2,55:stä 3,05 metriin. K-maatalous. (HH)

ã

Hese-takalanavalikoimasta löytyy 
nyt vaihtoehto myös pienempään trak-
toriin. Hese 1–25:n joko mekaanisesti 
tai hydraulisesti kääntyvän levyn leveys 
on 2,5 m. Suurempien Hese-lanojen ta-
paan varustusta voidaan täydentää vä-
literällä. Agrimarket. (HH)

ã Fransgård GT-300 DKH -takalana tarjoaa pienimuotoiseen tienhoitoon monipuoliset ominaisuudet. Pikakiinnitteinen karheenlevitin (lisävarus-
te) on nopea asentaa kuulakytkimillä ja kallistuvalla vetolaitteella saa tasattua ojaluiskat haluttuun kaltevuuteen. Perusvarusteilla (hydraulinen te-
ränkääntö ja 360 astetta kääntyvät tukipyörät) takalevyn hinta on 5640 euroa, sis. alv. 23 %. (TH)

E D E L L Ä K ÄV I J ÄT 
A J AVAT  F E N D T I L L Ä

www.fendt.fiFendt-jälleenmyyjä: Valtra Oy
Lisätietoja: 020 45 501

Kysy lisää 
lähimmältä Fendt-
jälleenmyyjältäsi!

Esittelykoneet nyt 
erikoishintaan!
Pyydä tarjous varastossa olevista 
esittelytraktoreistamme. Toimitukset 
vielä tämän vuoden puolella. 
Koneita on jäljellä rajoitetusti,
joten ole nopea!

Esittelykonelista netissä: 
www.fendt.fi /esittelykoneet.asp

Vielä ehdit tilata UUDEN 
TRAKTORIN kevättöille!
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ã Kranman T1900 4wd -vaunu K 30–50 nosturilla 
on Suomen uutuusmalli. Runko on kotelorakentei-
nen ja hydraulinen aisaohjaus tekee pitkästä vau-
nusta ketterämmän. Hintaa SGN:n osastolla olleel-
le komeudelle mainittiin 19 500 euroa, sis. alv.  
23 %. (TH)

ã Ilsbo H 1000 on hydraulipyöritteinen raivaus-
pää kaivukoneen tai metsäkoneen puomistoon 
asennettavaksi (tarvittava öljynvirtaus min 90 l/
min). Metrin työleveyden omaavalla laitteella pai-
noa on 300 kg ja hinta 8073 euroa, sis. alv. 23 %. 
Hinta sisältää hitsattavat soviteosat. (TH)

ã Hyvin huomaamaton mukavuusvaruste on Nor-
car-pienkuormaimen ohjaamo. Se perustuu turva-
kehikkoon kiinnitettäviin muovilevyihin, alareunas-
ta avoin rakenne tuulettuu tehokkaasti. (TH)

ã Amerikkalaisen ruohonleikkurivalmistaja 
MTD:n tehtaalla Saksassa tehdään ajoleikku-
reita myös MF:n värein. Etuleikkurin leveys on 
127 senttiä, moottorina on 11,4 kW:n Kawa-
saki Twin, jonka iskutilavuus on 726 kuutio-
senttiä. Pöydän puhtaana pitoa helpottavat 
molemmin puolin olevat pesusuuttimet. Kone 
maksaa noin 5000 euroa veroineen. (PJ)

ã

Kawasakin Mule on tullut uudelleen 
tapetille Sumekon myyntiohjelmassa, 
kuvassa 6-paikkainen henkilönkulje-
tusversio. Tarvittaessa takapenkit voi 
kääntää pois, jolloin lavatila kasvaa 
huomattavasti. Mulet ovat erityisesti 
olleet kaivosyhtiöiden kiinnostuksen 
kohteina henkilönkuljetuksessa. (SN)

ã John Deeren lavamaasturi XUV 
550 on mielenkiintoinen ajopeli. 
16 hv bensiinimoottorilla varustettu 
erillisjousitettu  4-vetomalli on tuote-
päällikkö Teemu Häkkisen mukaan 
rekisteröitävissä EU-traktoriksi ja 
jää hinnaltaan noin 10 000 euron 
hintaluokkaan. Tämähän tarkoittaa 
sitä, että tavallisen mönkijän hinnal-
la olisi saatavana rinnakkain istutta-
va kuljetuskapasiteetiltaan tehokas 
lavamaasturi. (SN)

Puhtaasti ammattilaisille
Varmista pesuhommien onnistuminen ja valitse kuumavesipesureiden ehdoton ykkönen! HDS 10/20 M 
kuumavesipesuri tuottaa täydet 200 baria työpainetta ja 1000 litraa vettä tunnissa, joiden turvin kaluston 
pesu sujuu rivakasti ja vaivattomasti. 

Käyttövarmuuden takeena toimivat vaativaan ammattikäyttöön mitoitettu messinkipumppu ja automaatti-
nen pesurinsuojajärjestelmä. Tehtaamme tinkimätön laaduntarkkailu testaa joka ainoan pesurin tuotantolin-
jalta lähtiessä, ja siitä vakuudeksi myönnämme HDS 10/20 M-mallille 3 vuoden Premium-takuun. 
Katso lisätiedot ja jälleenmyyjien yhteystiedot löydät kotisivuiltamme www.karcher.fi.

�� 200�bar�
�� 1000�l/h
�� 3450,-

 (sis. alv 23%)
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ã       Easy 38 on Hakki Pilke -tuotesarjan uusin edustaja. Se erottuu muista pyöristettyjen muotojensa ansiosta. Katkaisua, syöttökuljetinta ja 
halkaisuterän korkeutta hallitaan 1 vivulla. Halkaisua hallitaan sähköisesti, katkaisua hydraulisesti. Valmistaja sanoo ratkaisun lyhentävän pie-
niläpimittaisten rankojen käsittelyä. Katkaisulaipan pituus on 16 tuumaa, noin 38 senttiä. Turvasäleikön etureunassa on ledvaloramppi, joka va-
laisee halkaisukourua. Säleikköä nostettaessa mikrokytkin pysäyttää laitteen toiminnot. Poistokuljettimessa on roskanerotteluaukko. K-maata-
lous/Maaselän Kone Oy. (PJ)

ã Kotitarve- ja ammattikäyttöön tarkoitettu Hakki Pilke Expert 37, 
entinen 2X, on muotoiltu uudelleen. Mattokuljetin on lisävaruste. (PJ)

ã Polttopuuyrittäjille suunniteltu uutuusmalli Palax KS 43 s katkoo 
rangat 20-tuumaisella ketjulaipalla. Vakiovarusteena saa myös vas-
taavan mittaisen motolaipan. Rangansyöttöön on hihnakuljetin, pois-
toon 4,3-metrinen ketjukuljetin. Halkaisuterän korkeus on hydrauli-
sesti säädettävä, vakioterä halkaisee pölkyt kahtia tai 6 osaan. Kat-
kaistavan puun suurin läpimitta on 42 cm ja katkaisupituudet 25–55 
senttiä. Koneessa on täyshydraulinen hallinta. Palax/Agrimarket. (PJ)

ã

Farmi Forest esitteli 
uudelleen nimettyä met-
säperävaunumallistoaan. 
”Kymppitonniluokassa” 
on valittavissa etualan 
malli 100 tai taaempi Ko-
neviestin testissä ollut 
Vario 101. Kuvassa vaunu 
100 on varustettuna 
4670-nosturilla. Yhdistel-
män hinnaksi kerrottiin 
näyttelyn varustuksella 
22 440 euroa, sis. alv.  
23 %. (TH)

ã Edullisemman hintaluokan metsävaunuja edusti Nokka MV 719 
varustettuna 2572-nosturilla. Verottomalla kymppitonnilla (12 300 eu-
roa, sis. alv. 23%) saa 7,5 t kantavuuden perävaunun, mekaanisella 
2-vipuohjauksella varustetun ja 5,2 m ulottuvan nosturin. Hydraulisel-
le aisaohjaukselle on valmius ja vaunu on saatavissa myös leveäm-
millä 400 mm renkailla. (TH)

ã Uusvanha tuote-
merkki McCulloch tu-
lee suuremmassa mit-
takaavassa Suomen 
markkinoille. Osa Suo-
meen tulevista malleis-
ta valmistetaan Ruot-
sissa. (TH)

     Sariksen perävaunut ovat siirtyneet K-maatalouden jälleenmyyn-
tiin. Maahantuojana jatkaa kaarinalainen Agados Oy. Hollantilaisen 
Sariksen mallivalikoima on runsas. Kippivaunujen lisäksi mallistoon 
kuuluu  matalia kuljetuslavetteja sekä tietysti perinteisiä kiinteälaitai-
sia tavarankuljetusvaunuja. (UO)

ã

ã

VAHVAT MERKIT EUROOPASTA!

Kaupinkatu 4, 45130 KOUVOLA          JAAKKO PIRINEN  020 743 2041                 katso lähin myyjäsi: www.agrikymi.� 

www.agrikymi.�

TALOUDELLISTA

TEHOKKUUTTA

EDULLISESTI!

MAANSIIRTOVAUNUT PAALIVAUNUT                METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET             LUMIAURAT

KUIVALANTAVAUNUT                    IMULEVITYSVAUNUT                                 LAUTASMUOKKAIMET                           KULTIVAATTORIT

HEINÄKONEET                                 TAKALANAT                                    LUMILINGOT                 KASVINSUOJELURUISKUT

TAKUU 
2 VUOTTA!

TAKUU 
2 VUOTTA!

TAKUU 
2 VUOTTA!

VARMISTA ENNAKKOKAUPAN EDUT, TILAA KONEESI NYT!


