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Koneasematoiminta ja urakointi maataloudes
sa on Tanskassa erittäin yleistä. Bjerregrav Mas
kinstation on reilussa kolmessa vuosikymmenes
sä kasvanut yhden miehen yrityksestä sesonki
aikaan 12 henkeä työllistäväksi täyden palvelun 
koneasemaksi.

   Matti Turtiainen

Koneasema keskittyy 
lantaan ja nurmeen

Bjerregrav Maskinstation

ã Vaikka koneasemalla onkin 22 traktoria, löytyy hallista myös ajet-
tavia työkoneita. Kronen Big M:lle löytyy työmaata reilun 4000 vuotui-
sen nurmihehtaarin korjuussa.

ã Kalusto on huollettuna ja lähtövalmiina seuraavaan kauteen 
koneaseman hallissa.

ã Kristian Nørskov on urakoi-
nut ammatikseen jo vuodesta 
1978 lähtien. Yhden miehen yri-
tys on kasvanut sesonkiaikaan 
12 miestä työllistäväksi kone-
asemaksi.
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TANSKA

Møldrup

Bjerregrav  Maskinstationin 
hallissa on kalustoa 
 moneen lähtöön.

Esimerkkejä  
Bjerregrav  
Maskinstationin 
urakointitaksoista
•	 lietelannan	levitys,	traktori	ja		
	 vaunu	148	eur/h	
•	 lietelannan	levitys,	Vredo	 	
	 168	eur/h
•	 lietesäiliön	sekoitus,	traktori		
	 ja	sekoitin	121	eur/h
•	 kuivalannan	levitys	(sis.	2		
	 traktoria	vaunuineen	ja	kuor-	
	 maustraktori)	269	eur/h
•	 niittomurskaus	Krone	Big		
	 M:llä	269	eur/h	tai	36	eur/ha
•	 noukinvaunukorjuu,		
	 2	traktoria	+	2	noukinvaunua		
	 (60	m³/vaunu)	538	eur/h
•	 suurkanttipaalaus		
	 9,40	eur/paali
•	 pyöröpaalaus	6,05	eur/paali
				
urakointitaksat verottomia hintoja

Tanskan vahvana elävälle konease-
ma- ja urakointitoiminnalle hyvä 
kasvualusta on ollut viime vuosi-
kymmenten ripeä maatalouden 
rakennemuutos, kun erityisesti 
kotieläintilat ovat kasvaneet vauh-
dikkaasti. Isoilla kotieläintiloilla 
investoinnit on keskitetty tuotan-
torakennuksiin ja niissä käytettä-
vään tuotantotekniikkaan. Pelto-
viljelykoneiden investointeja on 
usein korvattu käyttämällä kone-
asemien palveluja sesonkiluontoi-
sissa töissä ja monet maatilat osta-
vat koneasemilta ainakin lannan-
levitys- ja rehunkorjuupalvelu-
ja. Urakoinnin yleisty-

mistä on luonnollisesti edesaut-
tanut myös Tanskan maantieteel-
linen pienuus ja tästä johtuvat ti-
lojen ja koneasemien väliset lyhyet 
välimatkat.

Tyytyväinen asiakaskunta lähellä
Bjerregrav Maskinstation on yksi 
Tanskan lukuisista maatalouden 
parissa toimivista koneasemis-
ta. Koneaseman omistaa Kristian 
Nørskov, jolla on takanaan jo pit-
kä ura koneurakoinnissa. Nørskov 
kertoo aloittaneensa urakoinnin jo 
vuonna 1978 ja ensimmäinen ura-
kointitraktori, Volvo BM, löytyy 
edelleen koneaseman hallista huo-
lellisesti huollettuna ja ajokuntoi-
sena.

Bjerregravin koneasema toimii 
Jyllannissa, Møldrupissa Nørsko-
vin kotitilalta käsin ja nimensäkin 
se on saanut tilan nimestä. Asia-
kaskunta löytyy Nørskovin 
mukaan aivan lä-

hiseudulta pääosin 50 kilometrin 
säteellä.  Asiakaskunta on vuosien 
mittaan vakiintunut ja asiakasti-
lat ovat ilmeisen tyytyväistä kone-
aseman palveluihin, sillä minkään-
laisia kirjallisia sopimuksia ei ura-
koinnista aseman ja asiakkaiden 
välillä ole. Työsuoritteet tehdään 
tilauksesta kertakauppana. 

Bjerregravin koneasema on 
tanskalaisittain keskimääräis-
tä suurempi ja se kerää vuosittain 
toiminnallaan noin 15 miljoonan 
Tanskan kruunun (n. 2 miljoo-
naa euroa) liikevaihdon. Nørskov 
työllistää ympärivuotisesti 5 mies-
tä. Maatalouden sesonkiaikoina 
työntekijöitä on parhaimmillaan 
koneiden puikoissa 12.

Urakoinnin yleisyydestä             
Tanskassa antaa hy-

vän kuvan se, että Bjerregravin 
kanssa saman  kokoluokan kone-
asemia löytyy 80 kilometrin sä-
teellä kolme. Lisäksi seudulla toi-
mii useita pienempiä, 3–4 henkeä 
työllistäviä koneasemia.

Bjerregravin koneaseman kalus-
toluettelo on kunnioitusta herättä-
vä. Asemalla on muun muassa 22 
traktoria, 2 leikkuupuimuria ja 2 
tarkkuussilppuria. Lietteen levi-
tykseen löytyy 2 ajettavaa Vredoa 
ja 5 Samsonin vaunua. Kristian 
Nørskov kertoo, että kalustoa on 
hankittu sen mukaan, mitä asiak-
kaat haluavat. Esimerkiksi Vredo-
jen asiakaskunta koostuu nurmi-
tiloista, sillä Vredon levitysjälki on 
heidän mielestään nurmella pa-
rempi kuin traktori ja vaunu-yh-
distelmällä.

Kalustoa löytyy lietteelle ja  
kuivalannalle 
Bjerregravin koneasema on eri-
koistunut lietteen ja kuivalannan 
levitykseen sekä nurmirehun kor-
juuseen. Kalustoa löytyy toki mui-
hinkin peltotöihin, kuten lannoi-
tukseen ja leikkuupuintiin. Pui-
mureita käytetään sekä viljan että 
maissin korjuussa.

Lietettä Bjerregravin konease-
ma levittää vuodessa noin 270 000 
kuutiota. Multaimia vaunujen pe-
rään löytyy asiakkaiden toiveita 
ajatellen mukavasti, sillä aseman 
varastoissa on 5 kiekkomultainta 
ja 4 mustan maan multainta. Let-
kulevittimiä löytyy 2 kappaletta. 
Lietteen levityksessä asiakastilalle 
menee aina ennen vaunuja sekoi-

tustraktori. Kristian Nørskov sa-
noo, että sekoittamatonta lietettä 
ei lähdetä levittämään lainkaan. 

Kuivalannan levitystä varten 
Bjerregravin hallissa on kevään le-
vityssesonkia odottamassa 4 Sam-
sonin vaunua, joista 3 on 16-kuu-
tioisia ja 1 on 22-kuutioinen. Kui-
valantaa levitetään sekä pystykela-
vaunuilla että tarkkuuslevittimellä 
asiakkaan toiveiden mukaan. Pys-
tykela lähtee töihin, kun tilaajalla 
on hiukan tiukempaa lantaa tai le-
vitys tehdään mustalle mullalle.

Nørskov kertoo, että kuivalan-
nan levitykseen asemalta lähtee ai-
na 2 vaunua traktoreineen ja kuor-
maaja. Kuivalannan levityssesonki 
on muihin töihin verrattuna lyhyt, 
sillä Nørskovin mukaan se kestää 
yleensä noin 6 viikkoa keväällä.

Nurmelle useita koneketjuja
Nurmisäilörehua Bjerregravin 
hirmut korjaavat noin 4000 heh-
taarin alalta vuosittain ja maissi-
säilörehua reilulta 1300 hehtaaril-
ta. Rehunkorjuuseen löytyy useita 
koneketjuja. Niittokalustoon kuu-
luu Ajettava Kronen Big M-niit-
tomurskain sekä traktorikäyttöi-
siä niittomurskaimia. Korjuuka-
lustoksi nurmipelloille tarjotaan 
tarkkuussilppureita, ajosilppuria 
tai noukinvaunuja.

Tarvittaessa töihin lähdetään 
suurkanttipaalaimella tai pyörö-
paalaimella. Paalaimillekin löy-
tyy asiakaskunnassa kysyntää, sil-
lä hallissa olleella vuoden vanhalla 
Claasin Uniwrapilla oli jo paalattu 
rapiat 10 000 paalia rehua. 

ã

YRITYS
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ã Paininrumpu ja viirakankainen matto erottelevat nestettä ja kiin-
toainesta ensimmäisessä vaiheessa. Tämän jälkeen kiintoaines kul-
kee vielä ruuviseparaattorin lävitse.

ã Ruuviseparaattorilta tuleva kiinteä jae lähtee mattokuljettimella 
omaan kasaansa.

Pellon Groupin tuotteistojohtaja 
Juha Takala myhäili Sarka- 
messuilla tyytyväisenä, kun 
neljä vuotta kehitelty lietelannan 
käsittelylaitteisto on viimein 
saatu markkinoille.

Pellon Group Oy:n lähes nel-
jä vuotta kehittelemä kaupallinen 
versio professori Erkki Auran al-
kuun ideoimasta lietteenkäsitte-
lyjärjestelmästä näkee tämän ke-
vään mittaan vihdoin päivänvalon. 
Biosampo-nimeä kantava laitteisto 
esiteltiin helmikuun alussa Seinä-
joen Sarka-messuilla.

Pellon Group Oy:n tuotteisto-
johtaja Juha Takala kertoo, että 
ensimmäinen Biosampo-laitteisto 
on myyty ja se asennetaan kevään 
aikana tilalle. Laitteisto käsittelee 

jatkossa keskikokoisen sikatilan 
lietteet.

Takala kertoo, että nyt lietteen-
käsittely- ja fraktiointilaitteistoon 
on saatavissa fosforin erottelu ja 
hajunpoisto.

”Tässä vaiheessa fosfori erotel-
laan kiintoaineen mukana pois 
lietelannasta ja jäljelle jäänyt typ-
pipitoinen nestefraktio käsitellään 
mikrobiologisesti hajuttomaksi.”

Mikäli asiakas tyytyy pelkkään 
fraktiointiin, maksaa tähän sovel-
tuva laitteisto konttiin pakattuna 

Pellon Group Oy tuo markkinoille pitkään odo
tetun lietteenkäsittelyjärjestelmänsä. Professori 
Erkki Auran tutkimuksista alkunsa saanut lait
teisto, Biosampo, prosessoi lietelannan hajutto
maksi.

   Matti Turtiainen

Biosampo jauhaa 
lietteen hajuttomaksi

Pellon Groupin lietteenkäsittelylaitteisto markkinoille

noin 90 000. Mikäli laitteistoon ha-
lutaan myös hajunpoisto, nostaa se 
hinnan noin 140 000 euroon. Ha-
junpoisto tehdään kuudessa 5 kuu-
tion vetoisessa säiliössä. Tämä säi-
liöosa oli Sarka-näyttelyssä kuiten-
kin esillä vain pienoismallina. Äk-
kipäätään korkealta tuntuvaa hin-
taa voi suhteuttaa laitteen tehoon.

”Tämänkokoinen laitteisto riit-
tää 3000-paikkaiseen lihasikalaan 
tai 1200-paikkaiseen emakkosika-
laan”, Takala sanoo.

Fosfori irtoaa tehokkaasti
Prosessi on jatkuvatoiminen ja lait-
teisto asennetaan toimintaan liete-
kuilujen ja lietesäiliön väliin. Liete 
käsitellään vaiheittain ja lietekui-
luista laitteistolle pumputtava lan-
ta käsitellään jo fraktiointikontissa 
kuudessa eri vaiheessa. Nestemäi-
nen lanta johdetaan fraktioinnis-
ta edelleen kuusiosastoiseen mik-
robikäsittelyyn, jonka aikana lanta 

muuttuu hajuttomaksi. Prosessissa 
käytettävä mikrobikanta on alun 
perin eristetty maan omista mik-
robeista. Mikrobikäsittelyssä käy-
tettävien bakteeriymppien käytös-
tä on maksettava lisenssimaksu.

Nyt myyntiin tulevalla laitteis-
tolla päästään varsin hyvin kiinni 
fosforin erotteluun lietteestä. Vaik-
ka laitteistoon kuuluukin myös 
ruuviseparaattori, ei Biosammon 
fraktiointia voi verrata normaa-
listi tiloilla käytettäviin separoin-
timenetelmiin, sillä se on jo var-
sin tehokas käsittely. Separoinnin 
jälkeen nestefraktiossa on valtaosa 
typestä, mutta vain vähän fosforia.

”Kiintoainetta tässä nesteessä 
on enää 0,6 prosenttia. Neste on jo 
melko kirkasta ja se saattaisi men-
nä jo näinkin vaikka sadettajasta 
läpi”, Takala sanoo.

Loput fosforista voidaan saostaa 
kemikaaleilla, esimerkiksi rauta-
sulfaatilla tai magnesiumoksidilla, 

mutta siihen ei välttämättä tilaolo-
suhteissa ole tarvetta.

Separoidun kiintoaineksen kui-
va-ainepitoisuus on noin 30 pro-
senttia ja se lähtee nopeasti läm-
penemään ja kompostoitumaan 
kasassa.

Jatkoa seuraa
Aivan alkuperäisen mallin mukais-
ta laitteistoa ei vielä ole tuotu käy-
täntöön. Alkuperäinen professori 
Auran labarotorio-oloissa kehit-
telemä laitteisto piti sisällään vielä 
typen erottelun omaksi nestemäi-
seksi fraktiokseen sekä jäännös-
fosforin saostuksen. Tällöin jäljelle 
jäävä puhdas vesi voitaisiin laskea 

viemäriin tai luontoon ja käsiteltä-
vän lannan tilavuus pienenisi mur-
to-osaan alkuperäisestä. Juha Ta-
kala kertoo, että näitä osioita tul-
laan kuitenkin jatkossa lisäämään 
laitteistoon ja seuraava askel on ty-
pen erottelu nestefraktiosta.

”Mikrobikäsittely on proses-
sissa mukana juuri sen takia, että 
typen erotteluun päästään käsik-
si. Samalla käsittelyllä saavutetaan 
myös nestefraktion hajuttomuus”, 
Takala mainitsee.

Nyt markkinoille tuotu laitteisto 
on tarkoitettu sian lietelannan kä-
sittelyyn. Naudan lannalle tarkoi-
tetun laitteiston tuotekehitys on 
sekin lähdössä käyntiin. 

Pellon Group Oy:n tuotteistojohtaja Juha Takala laskee, että pelkkä 
fosforin poistaminen Biosammon fraktioinnilla helpottaisi elämää 
huomattavasti monella tilalla. Fraktioinnin ansiosta nestemäisenä 
käsiteltävän lannan tilavuus pienenee noin kuudenneksella, kun 
kiintoainesta otetaan pois. MTT:n tekemien tutkimusten perusteel-
la Biosammolla fraktioidun sian lietelannan, jossa lähtötilanteessa 
on fosforia 1,1 kg/m³ ja typpeä 3,7 kg/m³, nestemäisessä jakeessa on 
fosforia enää 0,1 kg/m³. Typpeä nesteessä on 1,8 kg/m³.

Mikäli muita rajoituksia ei ole, voidaan nitraattidirektiivin mu-
kaan typpeä levittää kasvukauden aikana pellolle 160 kg/ha. Frakti-
oitua nestemäistä lantaa pystytään siis käyttämään jo 88 m³/ha. Fos-
foria kertyy tästä määrästä vasta 8,8 kg/ha.

Fosforin erottelu helpottaa  
nestemäisen lannan käyttöä

Kaupinkatu 4, 45130 Kouvola.  
Puhelin:   020 743 2041.
Varaosat: 020 743 2045.
Katso lähin myyjäsi:   
www.agrikymi.fi

PAALIVAUNUT

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 6.162 €
alv. 0%

MAANSIIRTOVAUNUT

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 6.821 €
alv. 0%

UUTUUS!  

TAKALANAT

                    Vahvat rakenteet. 
Teränkääntösylinteri ylhäällä, suojassa. 
Hammastettu/sileä terä. Suuret tukipyörät 
halk. n. 50 cm.   Alk. 837 €, alv 0 %.

3,0 m lunta heittävällä siivellä 

2.845€ alv. 0%

alk. 13.170 €
alv. 0%

hinnat alk. 13.524 €
alv. 0%

LANNANLEVITYSVAUNUT IMULEVITYSVAUNUT

Lumiaurat 
alk. 2.431 €

alv. 0%

LUMIAURAT
Jousisuojatut 
terät, tarkka 
maan seuranta, 
vahvat 
rakenteet

AlpS 300
verkko-
terällä

5.935€

NOPEAN 
PÄÄTTÄJÄN ETU!

Meiltä myös Tempo-juonto-
kourat, SaMASZ-heinäkoneet, 
Pelikan-kasvinsuojeluruiskut, 
Mandam-kultivaattorit sekä 
varaosat ja tarvikkeet.

METSÄPERÄVAUNUT
JA  KUORMAIMET

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 3.528 €
alv. 0%

16.3.2012 mennessä
vähintään 7300 € alv 0%
kaupan päättäneille
Milwaukee 
12v akkuruuviväännin
+laserlämpömittari
+Lithium-iom akut 2 kpl
+laturi+kantokassi 
veloituksetta.  
Edun arvo 490 €.

Tehokkaat
LAATUKONEET
järkevään hintaan!

                    Vahvat rakenteet. 
Teränkääntösylinteri ylhäällä, suojassa. 

Katso tarkat tuotetiedot netistä!

PÄÄTTÄJÄN ETU!PÄÄTTÄJÄN ETU!

vähintään 7300 € alv 0%

12v akkuruuviväännin

+Lithium-iom akut 2 kpl
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Göma puhaltaa uutta 
eloa lantavaunuihin

ã Gömalla on Tanskassa useita huoltoautoja, jotka kiertävät se-
kä talvi- että sesonkiaikaan huoltamassa asiakkaiden lantavaunu-
kalustoa.

ã Göma valmistaa omalla merkillään erikoisvarusteltuja imupaine-
vaunuja kiinteistöhuollon tarpeisiin.

ã Samsonin vaunut näkyvät Tanskassa, sillä niillä on siellä kova 
markkinaosuus. Myös käytettyä ja hyväkuntoista Samsonia on valit-
tavaksi asti Göman pihalla.

ã Göma on kasvanut vuosien 
mittaan merkittäväksi tekijäksi 
Tanskan ja Ruotsin lietevaunu-
markkinoilla. Toimitusjohtaja ja 
perustaja Ole Christensen (vas.) 
ja myyntipäällikkö Karsten Kam-
mer  tähyilevät jatkossa Tanskan, 
Ruotsin ja Norjan lisäksi entistä 
tiiviimmin myös Saksan ja Suo-
menkin markkinoille.

Göma 
•	 perustettu	vuonna	1975
•	 omaa	imupainevaunutuotantoa		
	 1978–1982,	jolloin	tuotanto		
	 siirrettiin	Samsonille
•	 vuodesta	1982	keskittynyt		
	 vaunujen	myyntiin	ja	huoltoon
•	 markkinointialueena	koko			
	 Tanska	myös	vaunujen	huollossa
•	 toimipisteet	Tanskassa	(Viborg)		
	 ja	Ruotsissa	(Halmstad,	Gränna),				
	 henkilöstöä	noin	50
•	 Suomessa	yhteistyö	vaunujen		
	 myynnissä	Maiteknon	kanssa		
	 alkoi	2010
•	 valmistaa	kiinteistönhuolto-	
	 töissä	tarvittavia	erikoisvarus-	
	 teltuja	imupainevaunuja

Tanskassa palataan itsekulkevista 
takaisin vaunuihin
Liete- ja kuivalantavaunuja myyvän ja huoltavan Göman toimitus-
johtaja ja perustaja Ole Christensen kertoo, että itsekulkevien liete-
vaunujen myynti Tanskassa on vähentynyt tuntuvasti viime aikoina. 
Göman myyntilistalla olevat Vervaetit eivät käy kaupaksi ja käytetty-
jen itsekulkevien koneiden markkinatkin ovat hyytyneet. 

”Vielä muutama vuosi sitten myimme jopa 10 Vervaetin itsekul-
kevaa konetta vuodessa. Nyt niitä menee kaupaksi ehkä 1 vuodessa”, 
Christensen sanoo.

Tanskalaisviljelijä tai -koneasema ostaa syystä tai toisesta vain uu-
sia itsekulkevia lietevaunuja. Nämä ovat liian kalliita Tanskan maa-
talouden nykytilanteessa, Christensen kertoo. Tanskassa lasketaan, 
että uudella ajettavalla lietevaunulla olisi levitettävä noin 50 000 
kuutiota lietettä vuodessa, että urakointi olisi kannattavaa. Kone-
asemille hankitaankin nyt mieluummin traktori ja hinattava liete-
vaunu, joka on tyypillisesti kooltaan 20 tai 25 kuutiota.

Käytetty Vervaet myydäänkin Gömalta yhä useammin kunnos-
tettavaksi takaisin Hollantiin, josta sen matka jatkuu edelleen uu-
delle käyttäjälle.

”Nykyään ostaja käytetylle Vervaetille löytyy todennäköisesti Itä-
Euroopasta tai Suomesta”, Christensen naurahtaa.

Tanskalainen Göma on tunnettu liete ja kuivalantavaunujen myynti ja 
huoltoyhtiönä.  Yhtiön alkuaikojen oma lietevaunutuotanto on vaihtunut 
vaunujen myyntiin ja huoltoon sekä erikoisvarusteltujen imupainevaunujen 
valmistukseen. Uusien liete ja kuivalantavaunujen myynnin lisäksi yhtiö 
kunnostaa ja myy käytettyjä lantavaunuja. Repertuaariin kuuluu myös 
asiakkaiden vaunujen huolto ja peruskunnostus.

   Matti Turtiainen

Tanskan Jyllannissa, Viborgin kau-
pungissa tuotantolaitostaan pitävä 
Göma on mielenkiintoinen yritys. 
Vuonna 1975 perustetun yrityksen 
painopiste on ajan saatossa vaih-
tunut lietevaunuvalmistuksesta 
vaunujen myyntiin ja kunnostuk-
seen.  Erityisen mieluinen kump-
pani se on nykyään tanskalaisil-
le koneasemille ja urakoitsijoille, 
sillä uusien vaunujen ja multai-
mien myynnin lisäksi sen toimin-
taan kuuluu keskeisesti asiakkai-
den vaunujen huolto ja peruskun-
nostus.

Myös käytettyjä ja kunnostettu-
ja vaunuja löytyy yhtiön myynti-
listalta mukavasti. Göman mark-
kinointipäällikkö ja osaomistaja 
Karsten Kammer kertoo, että 95 

prosentissa uuden vaunun kaupas-
ta vaihdossa Gömalle tulee käytet-
ty vaunu. 

”Kunnostamme vaunut ja 
myymme ne edelleen. Meillä on 
Pohjois-Euroopan suurin varasto 
käytettyjä liete- ja kuivalantavau-
nuja”, Kammer kertoo. ”Käytetty-
jen vaunujen osuus on puolet ko-
ko liikevaihdostamme.”

Naapurin Samson pitää kiinni  
leivässä
Tulevaisuudessa Göma aikoo kes-
kittyä entistäkin vahvemmin ”na-
turgödningin” eli eläinperäisen 
lannoitteen hyödyntämisen tek-
niikkaan. Myyntiluettelosta löy-
tyy Samsonin koko tuotanto lie-
te- ja kuivalantavaunuista sijoitus-

laitteisiin ja pumppuihin. Näiden 
lisäksi myynnissä ovat Vervaetin 
itsekulkevat vaunut, Growin pot-
kurisekoittimet ja Duportin mul-
taimet.

”Duportin multaimet ovat meil-
lä sen takia, että ne ovat yksikiek-
koisia. Myynnissämme olevat Sam- 
sonin valmistamat multaimet 
ovat kaksikiekkoisia”, Kammer 
perustelee.

Göma on yksi monista tans-
kalaisista Samsonin liete- ja kui-
valantavaunujen myyjistä. Liki 
60 prosentin markkinaosuudel-
laan se on kuitenkin suurin ja sen 
myötä tärkein kumppani naapu-
ritontilla sijaitsevalle Samsonil-
le. Göman tehtaan pihalla löytyy-
kin pitkä rivistö jo kunnostettu-

ja ja myytyjä sekä kunnostamat-
tomia ja markkinointia odottavia 
Samsoneita.

Varsinainen myyntikausi on 
Kammerin mukaan parhaimmil-
laan lokakuusta tammikuulle, jol-
loin suurin osa kaupoista tehdään. 
Uudemmat, vihreät Samsonin 
vaunut on tammikuun lopulla jo 
pääosin myyty, sillä Tanskassa liet-
teenlevityskauden alkua jo odotel-
laan tosissaan. Sen sijaan vanhem-
paa Samsonin punaruskeaa imu-
painevaunua on rivistössä valitta-
vaksi asti. ”Slamsugareista” osa tai-
taakin päätyä pikku hiljaa romut-
tamoille, sillä urakoitsijat hakevat 
vaunuista työtehoa ja nykyaikaista 
tekniikkaa.

Vaunuja huolletaan ympärivuoti-
sesti, sesonkiaikana päivystys
Göma on asiansa osaava tekijä lan-
tavaunujen kunnostajanakin ja 
tehtaalle tulee vaunuja kunnostet-
tavaksi jopa Norjasta saakka. Kam-
merin mukaan yhtiöllä on Poh-
joismaiden suurin lantavaunujen 
varaosavarasto. Tämä on tarpeen, 
sillä huollettavaa kalustoa riittää 
erityisesti Tanskan lukuisilla ko-
neasemilla. Huoltotoimintaa on 

viime aikoina käynnistetty myös 
Ruotsissa ja Norjassa.

Göman huoltopalvelu ei rajoitu 
pelkästään tehdaskunnostukseen. 
Yhtiöllä on useita täysin varustel-
tuja huoltoautoja, jotka talvellakin 
kiertävät tiloilla ja koneasemilla 
huoltamassa asiakkaiden vaunu-
ja. Sesonkiaikaan asentajat ja vara-
osavarasto palvelevat ympärivuo-
rokautisesti.

”Valtaosa asiakkaistamme on 
luonnollisesti maanviljelijöitä ja 
erityisesti koneasemia”, Karsten 
Kammer sanoo. ”Lisäksi asiakas-
kuntaan kuuluu kuntia ja biokaa-
sulaitoksia, joiden kalustoa huol-
lamme.”

Huolto-ohjelma vaunuille
Gömalla on lietevaunuille yksi-
tyiskohtainen 25-kohtainen huol-

to-ohjelma, jonka avulla huoltoon 
tulevat vaunut tarkastetaan ja kun-
nostetaan. Vaunut puretaan käy-
tännössä osiin ja ne tarkastetaan 
perusteellisesti, joten tässä mieles-
sä voi aivan hyvin puhua vaunu-
jen tehdaskunnostuksesta. Asiak-
kaiden vaunuja kunnostetaan 2–3 
kappaletta viikossa.

Vaunujen korjaus on yksilökoh-
taista ja tehtävät korjaustoimen-
piteet sovitaan asiakkaiden kans-
sa aina erikseen. Tyypillisesti kor-
jauksen kohteina ovat vaunujen 
pumput, jakolaitteet ja terät. Gö-
malla teroitetaan jakolaitteiden te-
rät itse. Gömalla on tehty täyskun-
nostuksia jopa 25 vuoden ikäisille 
imupainevaunuille. Toisaalta eteen 
on tullut nuorempia vaunuja, joi-
ta ei tarkistuksen jälkeen ole nähty 
järkeväksi kunnostaa.  

ã Isot, painavat ja kalliit itsekulkevat lietevaunut eivät enää tee 
kauppaansa Tanskassa. Tällekin Vervaetille odoteltiin ostajakandi-
daattia Ruotsin puolelta Gotlannista.

Göma kunnostaa vaihdossa tul-
leet käytetyt vaunut ennen niiden 
myyntiä. Samsonin kuivalanta-
vaunu on työn alla Göman tuo-
tantohallissa.
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