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Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja 
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi suo-
raan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi tai ottamalla 
 yhteyttä Jyrki Karkiseen numerossa 020 413 2287.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.

Lukijan

IDEA

Äänestä paras 
juttu ja voita KV-
nahkavyö!
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 18.6.2012 mennes-
sä klikkaamalla nettisivuil-
lamme olevaa ”Anna palau-
tetta” -nappia ja kirjoittamalla 
kommenttisi ja ja yhteys tietosi 
sivun vastausruutuihin. Voit 
myös lähettää sähköpostia 
osoitteeseen  palaute@kone-
viesti.fi tai vastata posti kortilla 
 Koneviesti, PL 485, 00101 
Helsinki. 

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvomme  Koneviestin tyylik-
kään kotimaisen nahkavyön. 
Edellisen arvonnan voitti  
Kaija Tiainen  
Uukuniemeltä.

Avaa sanainen arkkusi ja 
kerro meille, mikä lehdessä 
miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klikkaa-
malla osoitteessa www.ko-
neviesti.fi olevaa  ”Anna pa-
lautetta” -nappia.  Voit myös 
lähettää sähköpostia osoit-
teella palaute@koneviesti.fi 
tai lähestyä meitä kirjeitse: 
Koneviesti/Jyrki Karkinen, 
PL 485, 00101 Helsinki.

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen napin takaa 
 löytyvällä lomakkeella. Samaa 
lomaketta voi käyttää myös 
 paras juttu -äänestykseen.

KV 7/2012 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Kimmo Kotan juttu 
”Justeerista metsätraktoriin” 
(s. 64).

LukijallePuhtain käsin takaisin rattiin

n Siuntiolainen Kim Lindström on asentanut Hardin puhdasvesisäiliön kylvö-
koneeseen. Täytön jälkeen on helppo huuhdella lannoitteet ja peittausainepöly 
käsistä. Ratti ja muut ohjaamon paikat pysyvät puhtaana.

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 
Bahco-monitoi-

mityökalulla

 Kuivikkeenlevitin apevaunun 
lisävarusteeksi
n Paalisilppuri ei sopinut Tuomo 
Anttilan mielestä pihaton kuivik-
keiden levittäjäksi: pölyä tulee liikaa 
ja naudat saavat silpusta silmäoirei-
ta. Apevaunuun asennettava levi-
tinpotkuri tekee saman työn pöly-
ämättä.

Potkuri on otettu amerikkalai-
sesta Spreader-merkkisestä levitti-
mestä. 

Apevaunun kuljettimen kylkeen 
hitsattiin kiinnityspaikka, johon le-
vitin asennettiin. 

Levitin on irrotettavissa muuta-
massa sekunnissa. Ainoastaan sara-
natappi pois ja letkut irti, niin levit-
täjä voidaan vetää rungostaan ulos 
ja päästään jakamaan apetta. 

Traktorin puoleiseen päähän 
asennettiin virtauksensäädin levit-
timen kierrosluvun muuttamiseen. 
Säädin on levittimelle lähtevässä 
hydrauliletkussa. 

Levittimellä kuivitettaessa pölyä 
ei tule navettaan lähes yhtään, toisin 
kuin paalisilppureilla. 

Lisäksi apevaunulla voidaan kui-
vikkeestakin tehdä seosta. Kuvan 
kuormassa on 1000 kiloa olkea ja 
300 kiloa turvetta.

Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 
Bahco-monitoi-

mityökalulla


