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Agritechnica-näyttelyn tarjonta 
kuormauskonetta etsivälle on pe-
riaatteessa tismalleen sama kuin 
muissakin konetyypeissä. Valikoi-
ma on runsas ja kaikki markki-
noilla olevat koneet löytyvät hal-
leista. Tällä kertaa ei uusia avauk-
sia kuormainkonetyyppien saralla 
nähty, mutta vanhaa oli kuitenkin 
paranneltu entisestään. 

Weidemann esitteli edellises-
sä Agritechnicassa kokonaan uu-
den konetyypin, pienkurottajan, 
ja nyt 4512-mallia oli viety tek-

nisesti vielä eteenpäin. Hopeami-
talilla näyttelyssä palkittu Verti-
cal Lift System helpottaa kuljetta-
jan työtä pitämällä työlaitteen ai-
na samalla etäisyydellä koneesta. 
Pikku-Weidemann oli myös saa-
nut lisäpuhtia, sillä moottoria oli 
suurennettu ensimallista. Weide-
mann esitteli Hannoverissa myös 
teleskooppisella puomilla varuste-
tun pienkuormaajan.

Weidemann on ilmeisesti on-
nistunut pienkurottajansa myyn-
nissä, sillä monet kilpailijat ovat 

Viimesyksyisen Agritechnican kurottaja- ja pienkuormainanti jäi vanhan 
kertaukseksi – kuitenkin uusin maustein. Pikkukurottajat näyttävät löytä-
vän paikkansa markkinoilla ja pienkuormaajissakin puomin teleskooppi-
jatke näyttää olevan in. 

   Matti Turtiainen

Teleskooppipuomilla 
taivaisiin

Agritechnican pienkuormaimet ja kurottajat

SAKSA

Hannover

tuoneet markkinoille omat ver-
sionsa pienkurottajista. Pienille 
koneille löytyy Keski-Euroopasta 
omat käyttökohteensa, sillä maa-
tiloilla on vielä käytössä paljon 
vanhaa ja matalaa rakennuskan-
taa, johon pääsy isoilla koneilla on 
mahdotonta.

Pienemmissä pyöräkuormai-
missa näyttää Agritechnican pe-
rusteella yleistyvän kurottajatyyp-
pinen teleskooppipuomi. Ulottu-
vuutta tulee tällä ratkaisulla mu-
kavasti lisää, mutta pienen koneen 

ongelmana on tällöin helposti ta-
pahtuva kumartaminen. Luon-
nollinen ratkaisu onkin tällöin 
painon lisääminen. Ei muuta kun 
lisää terästä perään. Ja seuraavak-
si vähän painavampi kone tarvit-
see vähän tehokkaamman moot-
torin, vai? 

ã

Gehlin RT210 on kompaktin 
kokoinen kumitela-alustainen 
pienkuormaaja. Moottorina on 
Yanmarin 52 kW:n Tier III-luokan 
diesel. Kuormaimessa on vakio-
varusteena ns. 5x5 Drive Cont-
rol-järjestelmä, jolla voidaan 
säätää käyttäjän haluamalla ta-
valla hallintalaitteiden herkkyyt-
tä. Ohjaamo on FOPS II-luoki-
tuksen mukainen.

ã Weidemann 4270 -pienkuormaajassa on tele-
skooppinen puomi, joka monipuolistaa muka-
vasti kuormaimen käyttömahdollisuuksia. 7 ton-
nin painoluokkaan sijoittuva ja reilun 2 tonnin 
nostokykyyn yltävä kone pysyy matalan paino-
pisteensä ja tukevan takapainolevyn ansiosta hy-
vin tassuillaan. Ohjautuvuutta kuorman kanssa 
on haettu kahdella ohjaussylinterillä ja kuorman-
tuntevalla hydrauliikalla, mikä helpottaa nosto-
puomin hallintaa tarkasti kuormaustyön aikana. 
Voimanlähteenä on Perkinsin 4-sylinterinen ja 
74,5 kW:n tehoinen diesel.

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Weidemann T4512-pienkurottajassa on hopeamitalilla Agritechni-
cassa palkittu VLS- eli Vertical Lift System-järjestelmä. VLS:llä työs-
kenneltäessä työkalun etäisyys kurottajan etureunasta pysyy sama-
na nostokorkeudesta riippumatta, mikä tehostaa työskentelyä ja on 
myös turvallisuustekijä. T4512 on myös saanut uuden tehokkaam-
man, 40 hv:n moottorin.
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ã Ihmetellä pitää joka kerta 
Merlon Multifarmer-kurottajan 
nähdessään, miksei näitä ko-
neita näe Suomessa. Merlo 
Multifarmer 40.7 CS on kolmi-
pistenostolaitteella ja VOA:lla 
varustettu kurottaja, joka on 
suunniteltu erityisesti maata-
louden tarpeisiin. Nostokorke-
us on 6,90 metriä ja maksimi 
nostokyky 4 tonnia. Moottorina 
on Deutzin 115 kilowattinen.

ã Pienkurottajat ovat ilmeisesti löytämässä 
paikkansa markkinoilta. Keski-Euroopassa 
kotieläintuotantoa on paljon vanhoissa ja 
matalissa rakennuksissa, joten koneenkin on 
oltava sen mukainen mitoiltaan. Diecin mini-
kurottajakonsepti on mallimerkinnältään Agri 
25.6 ja se on varustetu Yanmarin moottorilla. 
Teholuokkia on kaksi, 50,7 ja 62,5 kW. Maksi-
minostokyky on 2500 kg ja nostokorkeutta 
on 5,78 metriä.

ã Dieci AgriFarmer-sarjasta löytyy 5 eri 
mallia. Yhteistä niille kaikille on Perkinsin 
74,5-kilowattinen moottori. Mallisarjan pie-
nin, 26.6-kurottaja on mitoiltaan varsin näp-
pärän kokoinen, sillä korkeutta sillä on aino-
astaan 220 cm. Nostokykyä on 2600 kg ja 
nostokorkeutta 5,95 metriä. Lisävarusteena 
on saatavana VOA, nostolaite ja vetokoukku.

ã Mikäli punaharmaa väriyhdistelmä ei 
miellytä, on ostajalla valittavissa myös kelta-
harmaa versio Weidemannin pienkurottajas-
ta. Merkki on tosin tällöin Kramer. Kone on 
kuitenkin täysin sama, sillä Weidemann ja 
Kramer Allrad kuuluvat samaan konserniin.

Schäfferin 3550 T on teleskooppipuomilla varustettu pien-
kuormaaja tai oikeastaan pienkurottaja. Uutuusmallissa on 
voimanlähteenä Kubotan 4-sylinterinen 37 kW:n dieselmoot-
tori ja nostokorkeus yltää 3,20 metriin. Ketterä kone kääntyy 
1,10 metrin säteellä ja nostokykyä löytyy 2000 kg:n kuormal-
le. Kaatokuorma suorana on 1800 kg ja linkussa 1400 kg.

ã Manitou esitteli Agritechnicassa uuden MLT 840-kurottajan. 4 ton-
nin kuormauskyvyllä varustetun kurottajan suurin nostokorkeus on 
7,55 metriä. Kurottajassa on John Deeren Tier IIIb-kategorian moot-
tori ja teholuokkia on kaksi, 115 tai 137 hevosvoimaa. Vaihteistona on 
viisialueinen Powershift ja varustelutasoja on kolme erilaista –  
Classic, Premium tai Elite.

Rotator Oy tuo maahan, markkinoi ja huoltaa maarakennuskoneita, trukkeja, henkilönostimia, kurottajia, nostureita, maantiivistys-
koneita ja iskuvasaroita.  Edustamme Suomessa maailmanlaajuisesti tunnettuja päämiehiä ja huipputekniikan merkkituotteita. 
Liikevaihtomme 2011 oli 60,5 M€ ja henkilöstöä meillä on noin 135.
Merlo S.p.A on maailmalla johtava kurottajien valmistaja. Rotator on edustanut Merloa Suomessa vuodesta 1995. Merlo on erityisen 
tunnettu innovatiivisuudestaan ja erikoistumisestaan. Vuonna 1996 Merlo esitteli maatalouskäyttöön suunnitellun Turbofarmer -mallis-
ton. Merlon tuorein maatalouteen suunniteltu tuote on Multifarmer,  jossa yhdistyvät kurottajan teleskooppipuomi ja traktorin käsiteltä-
vyys ja ominaisuudet.

LIITY JOUKKOOMME. JÄRKISYISTÄ. 
MERLO MAATALOUSKUROTTAJILLE
Etsimme jälleenmyyjiä 

Tuotteiden kysynnän edelleen kasvaessa, tarvitsemme vahvistusta maataloussektorin konemyyntiin. Jälleen-
myyjämme tulee vastaamaan Merlo-kurottajien myynnistä maataloussektorilla. Arvostamme etsimämme yrittäjän 
aikaisempaa kokemusta maatalouskoneista ja maataloussektorin konemyynnistä. Tarjoamme yhteistyökumppanil-
lemme alan koulutusta, teknistä neuvontaa sekä perinteikkään konetalon täyden tuen.  
Lue lisää meistä ja edustamistamme tuotteista osoitteesta www.rotator.fi.

Lisätietoja:
Jorma Puhakka puh. 040 556 2774.
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ã JCB:n pienkurottaja on ollut markkinoilla jo reilun vuoden. 
515-40-malli on erittäin matala, ainoastaan 1,80 metriä. Maksimi-
nostokorkeus on 4 metriä ja maksimikuorma yläasentoon nostetta-
essa 1500 kg. Moottori on Deutzin valmistama 37-kilowattinen.

ã Giantin pienkuormaajiin on saatavana VOA ja ”kolmipistenostolai-
te”. Näyttää varsin kevytrakenteiselta.

ã Avantin Tecnon toimitusjohtaja Reijo Käkelä oli itse esittelemässä 
Agritechnicassa Avantin uutta ohjaamomallia.

ã Giant esitteli Agritechnicassa oman pikkukurottajamallinsa. 4548 
Tendo yltää 4,80 metrin kuormauskorkeuteen ja kaatokuorma vaihte-
lee puomin pituudesta riippuen välillä 800–1400 kg. Painoa koneella 
on 2950 kg ja moottorina on Kubotan 4-sylinterinen 26-kilowattinen. 
Tendon voimansiirto on hydrostaattinen ja siinä on 4-pyöräohjaus.

Järeämpää nostajaa hakeva 
päätynee Diecin AgriMax-malli-
sarjaan. Sarjan uusin tulokas on 
60.9 VS-kurottaja, jossa on Ive-
con 93 kW:n moottori. Nostoky-
kyä on 4500 kg:n nostamiseksi 
ja nostokorkeus on maksimis-
saan 7,90 metriä. Voimansiirtoon 
ja hydrauliikkaan löytyy kaksi 
vaihtoehtoa.

POINT 70 SOILSAVER RC95POINT 8

MICHELIN XEOBIB 
Huippuominaisuudet:
- max 1 bar  rengaspaine
- ajomukavuus
- itsepuhdistuvuus

Huippuominaisuudet:
- tuottavuus
- taloudellisuus
- itsepuhdistuvuus
- ajomukavuus

TM-800

Nopeat toimitukset!

Käytetyt ja siirto-ajetut renkaat nyt ulosheittohinnoin, pyydä tarjous!

A M M AT T I N A  R E N K A AT
Tutustu myös kattaviin asennnus-, korjaus- ja huoltopalveluihimme. 
Katso lähin Euromaster-asiantuntijaliikkeesi netistä.

RENKAAT KUNTOON ENNEN KEVÄÄN KOITOKSIA!

MEILTÄ MYÖS NOPEASTI TOIMITETTUNA HUIPPULAADUKKAAT 
RIVIVILJELYRENKAAT JA -VANTEET. PYYDÄ TARJOUS!


