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Seinäjoki

ã Triotecin Jukka Sillanpää esittelee Tape-virikehäkkiratkaisua ka-
nalan saneeraukseen. Munantuottajat ovat tosipaikan edessä, sillä 
siirtymäaika vanhoista häkkikanaloista uusiin virikehäkki- eli pien-
ryhmäkanaloihin ja kerroslattiakanaloihin päättyi vuoden vaihteessa. 
(MT)

ã Reisjärveläinen Reiskone Oy aloittaa keväällä ensimmäisenä 
Suomessa lietteen separoinnin urakointipalvelujen tarjoamisen 
maatiloille. Kuvan EYS-ruuviseparaattori varustellaan kuorma- 
auton koukkulava-alustalle ja yksikköä siirretään tilalta toiselle. 
 Lietettä separoidaan noin 100 kuution tuntiteholla lietelannan omi-
naisuuksista riippuen, joten yhdellä tilalla ei kovin kauaa viivytä, 
kertoo Reiskoneen Tero Savela. Urakointitaksa on 95 euroa tunti 
(alv 0 %). (MT)

      Nord Mills Oy esitteli Sarka-näyttelyssä uuden polttomoottorikäyt-
töisen viljalietson. 13,5 hv:n polttomoottori antaa tehoa 5 tonnin puhal-
tamiseksi tunnissa. Lietsoon on saatavana myös sähköstartti. (MT)

ã PJ Farmin myynissä oleva Sauerburgerin kuivituskauha sopii 
pienkuormaimeen tai vaikkapa traktorin etukuormaimeen. Hydrau-
limoottorin pyörittämä sekoitusakseli huolehtii kuivikemateriaalin 
valumisesta pohjakuljetinmatolle. Hinta 4000–6000 euroa koosta 
riippuen. (MT)

Neljättä kertaa järjestetyn Sarka-
näyttelyn voi katsoa jo vakiinnut-
taneen paikkansa suomalaisella 
maatalousnäyttelykartalla. Seinä-
joen Areena-halli täyttyi jälleen 
kokonaan messuosastoista ja kat-
sottavaa riitti paitsi maatalous-

rakentamisen saralla myös koti-
eläintuotantoon liittyen. Samaan 
aikaan Sarka-näyttelyn kanssa 
Areenalla järjestettiin nimittäin 
Ayrshire Winter Show ja Hereford 
Show. Näiden tapahtumien järjes-
täjinä toimivat Suomen Ayrshire-

kasvattajat ry ja Suomen Hereford 
ry. Oman lisänsä messuantiin toi 
Suomen Sikayrittäjät ry:n järjestä-
mä Sikaseminaari.

SARKA Maatilarakentaminen, 
metsä- ja energiamessut järjeste-
tään yhteistyössä Etelä-Pohjan-

maan ELY-keskuksen ja Etelä-
Pohjanmaan metsäkeskuksen ja 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus / 
Kasvava metsäenergia-hankkeen 
kanssa. n

Seinäjoella helmikuun alussa järjestetty Sarka-näyttely tarjosi jälleen 
 kompaktin kokoisen talvinäyttelyn maatalousrakentamiseen painottuen.
Näyttelyn anti ei kuitenkaan ollut pelkkää rakentamista. 

n   Uolevi Oristo, Matti Turtiainen

Sarka-näyttely 
piristi keskitalvea

ã DeLavalin langaton valvontakamera on heti valmis-mallia ja sen 
kantama on 1000 metriä. Kameran mukana tulee kannettava näyttö ja 
sen välittämää kuvaa voi katsoa myös internetin kautta. Järjestel-
mään voi liittää kaksi kameraa. Hinta 605 euroa. (MT)

ã

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Cemagron nopealiukoiset lannoitteet takaavat 
tutkitusti parhaan tuoton pellostasi. 

Edullisten lannoitteidemme lisäksi 
toimitusvarmuus on aina ollut 
kunnia-asiamme. 

Pyydä lannoitetarjous!

cemagro.fi 
CEMAGRO OY

Kasteninkatu 2, 08150 Lohja
Puh. 019 375 7500 • fax 019 325 548

www.cemagro.fi 

www

Nopealiukoiset Agro-lannoitteet
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ã Demeca on uusi kotimainen yritys, joka tarjoaa navetoiden kuivi-
tus-, ilmanvaihto- ja lannanpoistoratkaisuja. Kuivitukseen on tarjolla 
kiskoilla liikkuva automaattinen kuivittaja, havainnollistaa Jukka Vink-
ki. (MT)

ã Teuvalainen Nipere Oy aloitti tavarankuljetusperävaunujen valmis-
tuksen kaksi vuotta sitten. Mallisto on laaja, kuvassa ammattikäyt-
töön tarkoitettu Rivakka TR2700 -perävaunu, jonka kokonaispaino on 
tyyppimerkinnän mukaisesti 2700 kg.  Se maksaa katsastettuna ja 
vinssillä sekä  ajosilloilla varusteltuna  5480 euroa (sis. alv. 23%). 
Kuormatilan koko on  460 x 200 cm ja laitakorkeus 40 cm.  Vaunussa 
on 14”-renkaat. Mallistoon kuuluu samoilla lavamitoilla, mutta järeim-
millä akseleilla ja vetolaitteilla varustetut TR3000 ja 3500 mallit. (UO)

ã Kruunupyyläinen Drycksbäcks Verkstad myy tanskalaista CN-
sorkkapesuria.  Laite voidaan upottaa käytävän lattiaan. Sorkkien 
puhdistus tapahtuu neljän pyörivän harjan ja veden avulla. Pesuainet-
ta ei tarvita, mutta veteen voidaan tarvittaessa sekoittaa desinfiointi-
ainetta. Veden kulutus on alhainen, 10 eläimen sorkkien pesuun kuluu 
yhteensä 10 l vettä, eli vain litra eläintä kohti. Laite maksaa verotto-
mana 7999 euroa. (UO)

ã Ala-Talkkarin Veto-lämmityskattilat ovat saamassa uutta ilmettä. 
Entinen harmahtava väri vaihtuu punaisen ja mustan yhdistelmään. 
Samalla ulkokuoren muotoilu pyöristyy, mutta kattilan sisus pysyy 
ennallaan. (MT)

ã

PJ Farmin edustuksessa oleva saksalai-
nen Sauerburger on uusi merkki Suomen 

pienkuormainmarkkinoilla. Hoflader 500 on 
varustettu 38 kW:n Perkinsin dieselillä ja sen 

maksimi tyhjennyskorkeus on 3 metriä. 
Maksiminostovoima on 2341 daN ja kuor-

maajassa on hydrostaattinen voimansiirto. 
Lisävarusteena on saatavana kolmipiste-

nostolaite ja VOA. Hoflader-mallisarjassa on 
4 eri tehoista konetta ja hinnat vaihtelevat 

välillä 25000-45000 euroa (alv 0%). (MT)

Sarka-näyttelyn 
rakennusteemaa 

esitellään 
seuraavassa 

Koneviestissä!


