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ã Uuden Metaka-jalkalava-
vaunun saa 2-, 3- tai 4-akseli-
sena mallina. Kuvassa 4-ak-
selinen Metaka 320, kanta-
vuus 21,4 t. Rengaskoko 
560/45x22.5 tai 600/50x22.5. 
Akseleissa on hydraulinen 
jousitus ja kaikissa pyörissä 
on kuorman painon mukaan 
säätyvät jarrut. Etuakseli on 
kevennettävissä. Etu- ja taka-
akseli ovat ohjaavia. Sopiva 
lavapituus on 7–8 m. Rekola 
Juhani Tmi, Kalanti. (HH)

ã Irlantilaisen Smyth Fieldmasterin lavatilavuus on 
vakiolaidoilla 24 ja korokkeilla 35 m³, kantavuus 18 t. 
Sekä vetoaisassa että akseleissa on jousitus. Kai-
kissa pyörissä on jarrut, vakiovarustukseen sisältyy 
sekä jarrujen hydraulinen että kuormantunteva pai-
neilmakäyttöjärjestelmä.  Rengaskoko on 560/
60R22.5. Virsumäki Oy, Kotka. (HH)

ã Tempo-maansiirtovaunuihin on tarjolla korkeudel-
taan 0,7-metriset viljalaidat. Lisäksi MSV16- ja 
18-vaunut voidaan varustaa rehulaidoilla, jotka kas-
vattavat lavatilavuudet 32:een ja 33:een kuutiomet-
riin. Agri-Kymi Oy, Kouvola. (HH)

ã Kire Steel 160 -vaunussa on korotettu runko. Kiin-
teälaitaisen lavan tilavuus on 16 m³. Kantavuus on  
13 t ja pyöräkoko 560/45-22.5. Hydrauliset jarrut 
sisältyvät vakiovarustukseen. Seppo Kuisma Oy/ 
Yrma. (HH)

ã Joskin Gargo -jalkalavavaunussa on kolmiakse-
linen, tasaavalla hydraulisella jousituksella varustet-
tu teli. Ensimmäinen ja viimeinen akseli ovat aktiivi-
sesti ohjautuvia ja myös vetopuomi on jousitettu. 
Kaikissa pyörissä on jarrut, Michelin XBib -rengas-
tuksen koko on 710/60R26.5. Vaunussa on oma 
hydraulijärjestelmä, jonka toimintoja ohjataan säh-
köisesti. Lavan tilavuus on 23 m³. Saarijärven Kone-
tuonti Oy, Saarijärvi. (HH)

ã      Kire Steel 16 LE -maan siirtovaunussa on korotettu sekä runkoa että lavan takaosaa. Ratkaisulla paran-
netaan aumausominaisuuksia, kun kipattava materiaali jää korkeampaan kasaan. Lavatilavuus on 10 m³, kanta-
vuus 16 t, pyöräkoko 550/45x22.5. Hydrauliset jarrut sisältyvät varustukseen. Seppo Kuisma Oy, Halikko. (HH)

Perävaunutarjonta 
kasvussa Oripää

Okrassa oli esillä kattava otos markkinoiden perävaunuista. 
Traktoritehojen nousu näkyy myös vaunuvalikoimassa. 

n Heikki Härkönen, Matti Turtiainen

Okra 2012, Oripää

ã Tilauspohjalla erilaisia te-
räsrakenteita ja -komponent-
teja Kiikalassa ja Salossa val-
mistava Haapasaari Works 
Oy:n koukkulavavaunu pystyy 
käsittelemään (kippaus, lavan-
vaihto) enimmillään 22 t:n 
kuormia. Vaunussa on neli-
pyöräjarrut ja lehtijousiteli. 
Pyöräkoko on 650/50x22.5. 
(HH)

ã

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Perusvaunujen lisäksi tarjolla on 
entistä järeämpää kalustoa, jossa 
rakenteet on mitoitettu täysipai-
nosta urakointiajoa vastaaviksi. 
Tehokkaat jarrut kuuluvat asiaan 
ja lisäksi huippumallien jousite-
tut ja ohjaavat teliakselistot paran-

tavat käyttöominaisuuksia. Myös 
kuokku- ja jalkalavavaunujen tar-
jonta näyttää olevan kasvussa. 

Ilahduttavasti myös kotimaiset 
valmistajat ovat kehityksessä mu-
kana, ja tutustumisen arvoista vau-
nukalustoa löytyy myös heiltä.  n
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ã Liettualaisen Western Fabricationsin WF 16T vaunun lisälaidoilla 
varustetun lavan tilavuus on 25,2 m³. Sekä akseleissa että vetopuo-
missa on jousitus. Hydrauliset nelipyöräjarrut sisältyvät varustukseen. 
Agrok Oy, Toivala. (HH)

ã FMG KLK18/23 -koukkulavavaunun kantavuus on 18 t. Sopiva 
lava pituus on 4–6,5 m. Kippaus- ja lavanvaihtotoimintoja hallitaan 
sähköisesti. Kippauskulma on 58 astetta. Telin etupyörissä on hyd-
rauliset jarrut, takapyöräjarrut ovat valinnaisvaruste. Vakiopyöräkoko 
on 550/60-22.5, valinnaisena saa 26,5 tuuman rengastuksen. 
LLP Farm Machinery Oy, Iisalmi/Agco Suomi. (HH)

ã Rysky-maansiirtovaunusarjan alapää vahvistuu kantavuudeltaan 
8-tonnisella Steel 80 -vaunulla. Lavatilavuus on 4,4 m³, pyöräkoko 
400/60x15.5. Hydrauliset jarrut ovat lisävaruste. Turun Konekeskus 
Oy. (HH)

ã K-maatalouden Predator-lavettivalikoima täydentyy kolmi akse-
lisella metsäkonelavetilla. Kantavuus on 22,5 t ja kuorma tilan pituus 
8,8 m. Sekä vetopuomissa että akseleissa on jousitus. Pyöräkoko on 
215/75-17.5 (paripyörärakenne), kaikissa pyörissä  on hydrauliset jar-
rut. K-maatalous. (HH)

Teko Trailer 20 TN -maansiirtovaunun lavatilavuus on peruslaidoilla 11 m³ 
ja lisälaidoilla 21,9 m³. Lavan pohja on 8-millistä Hardoxia ja laidat 5-millis-
tä Fe 52:ta. Kippauskulma on 55 astetta, NAS6-kippisylintereitä on kaksi. 
Pyöräkoko on 700/40-22.5. Keinutelin etupyörissä on jarrut ja vetopuomis-
sa kumijousitus. Vaunun kantavuus on 20 t. Yrjö Tenkanen Oy, Salo. (HH)  

Jatkuu sivulla 26   

Överum-työkoneet Agrimarketeista kautta maan.
Katso lisää: www.agrimarket.fi

Teräksenlujat kyntöaurat 
suomalaisiin olosuhteisiin

Malli
 

Överum Vari Flex CX
4-siipinen paluuaura

Överum Vari Flex CX Plus
5-siipinen paluuaura 

Varusteet Hydraulisesti säädettävä työleveys,  
XL-terässiipi, veitsileikkurit, traktorikuviol-
linen-tukipyörä

Hydraulisesti säädettävä työleveys,  
XL-terässiipi, veitsileikkurit, traktorikuviol-
linen-tukipyörä 

Hinta 19 490,- (alv 0%) 21 650,- (alv 0%)

nyt
muisti- 

sylinteri 
vakiona!

tutkitusti pieni vetotehontarve!
jopa 15% polttoaineen säästö

Överum_KV_225x300.indd   1 10.8.2012   11:12:52
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MUOKKAUKSEEN LAATUKONEET TAMPERE 11.-13.10. 2012

Kuvan aurassa lisävarusteita.

VariOpal 7H
Vahva runkorakenne

•	Avara rakenne, ojaskorkeus  
80 cm, teräväli 90 cm

•	Kaikki liikkuvat nivelet varustettu 
vaihdettavilla holkeilla

Optiquick työleveyden säätö
•	Hydraulisesti säädettävä  

työleveys 22-50 cm
•	Minimoi paluuauran vetovastuksen 

Hydrix -laukaisulaite 
•	Hydraulinen laukaisulaite  

kahdella herkkyystasolla
•	Herkkyys säädettävissä  
traktorin hytistä ajon aikana

CS 40 sälesiipi 
•	Suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu 

terämalli
•	Erityisesti suunniteltu tarttuville 

maalajille
•	Rikkoo viilun tehokkaasti

                  4-teräinen            

17.880,-
         alv 0%  (21990,- alv 23%)

+toim.kulut

LEMKEN VARIOPAL 7H  
PALUUAURAT
•	Sälesiivet, veitsileikkurit ja tukipyörä 
•	Ojaskorkeus 80 cm, teräväli 90 cm
•	Kovametallipinnoitetut kärjet,  

3-kertainen kulutuskestävyys!
VariOpal 7H,  4+1 teräinen

21.130,-
alv 0% (25990,- sis alv. 23%) + toim.kulut

Lemken Tri-Mix terien pikavaihto 
ilman työkaluja.

LEMKEN KRISTALL   
•	Työleveydet 3-6 m
•	Vakiona varustettu innovatiivisilla Tri 

Mix -terillä, erittäin tehokas muokka-
us 3 eri vaiheessa

•	Soveltuu sekä sänki- että kylvömuok-
kaukseen

•	Tukeva mekaaninen laukaisulaite
•	Tasauslautaset on integroitu kulti-

vaattorin työsyvyydensäätöön 
•	Kovametallipinnoitetut kärjet

Kristall 3 m 9.880,-
alv 0% (12.150,- sis alv. 23%)  

+ toim.kulut

Alk.

Hinnat voimassa 31.8.2012 saakka tai niin kauan kuin varattu erä riittää. Kuvissa mahd. hintaan kuulumattomia lisävarusteita.

HE-VA Sub-Tiller
jankkuri 3 m
•	Säädettävällä hydraulisella laukaisimella
•	Rungon V-muodon ansiosta terävälien 

leveyssäätö on helppoa ajourien  
jankkurointia varten

•	Työsyvyys max 60 cm, hydraulinen 
syvyydensäätö

WINGMASTER 360
hinattava kultivaattori
•	Erittäin avara rakenne: piikit kolmella 

perättäisellä akselilla 300 mm jaolla, 
runkokorkeus 850 mm

•	Jokaisella piikillä on erillinen hydrauli-
laukaisu, tasauslautaset sekä muok- 
kaava teräskiekkojyrä 

               3 m / 3-putkijyrällä

7.315,-
         alv 0%  (8.990,- alv 23%)

+toim.kulut

                        360H      

18.943,-
         alv 0%  (23.300,- alv 23%)

+toim.kulut

POTILA CULTIMAX Tehomuok-
kain kylvö- ja perusmuokkaukseen
•	3,5 m nostolaite- sekä 3,5 ja 5 m 

hinattavat. 4 piikkiaks., rullaavat piikit 
kärkiterällä. Työsyvyyden säätö hydrauli-
sesti joko nurkkapyörien, varpajyrän tai 
kuljetuspyörien avulla.

POTILA KK13 ja 15 kultivaattorit
•	Edullinen mutta tehokas siipipiterä 

kultivaattori perusmuokkaukseen! 

KK13 6.045,-
alv 0% (7430,- sis alv. 23%) + toim.kulut

Alk.

Alk.

3500 nostolaite

Hinatt. 3500H

13.660,-
19.840,-

alv 0% (16800,- sis alv. 23%) + toim.kulut

alv 0% (24400,- sis alv. 23%) + toim.kulut

KK15 6.635,-
alv 0% (8160,- sis alv. 23%) + toim.kulut

Rajoitettu erä!Rajoitettu erä!

Alk.

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUS K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi

KESTÄVÄT METSÄ- JA KLAPIKONEETMUOKKAUKSEEN LAATUKONEET TAMPERE 11.-13.10. 2012

Nokka 3567 HR + MV921  
Maatilan vaativaankin puunajoon 
•	2-runkoisella 9,5 tn metsävaunulla
•	Hydraulisesti esiohjattu  

HR- venttiilistö 

Nokka 4472HR + MV1124  
Varusteltu ergonominen paketti 
•	2-runkoisella 11 tn metsävaunulla
•	Hydraulisesti esiohjattu HR- venttiilistö
•	500/55-17 renk.

Nokka 2752 STD + MV719   
Edullinen pikkujättiläinen omatoimiseen puunkorjuuseen
•	Hydraulisella aisanohjauksella
•	Venttiilistö 2-vipu- 

ohjauksella

Nokka 3567He + MV 819  
1-runkoinen 8,5 tn metsävaunu
•	Sähköinen on/off  

2- vipuventtiilistö

alv 0% (21360,- alv 23%) +toim.kulut

alv 0% (13140,- alv 23%) +toim.kulut alv 0% (17110,- alv 23%) +toim.kulut

17.370,-

10.685,- 13.910,-

alv 0% (26880,- alv 23%) +toim.kulut
21.855,-

alv 0% (28880,- alv 23%) +toim.kulut
23.480,-

Nokka 4472HR + MV1124 
Sähköisellä BLB  
propoesiohjauksella 
•	Sähköisen esiohjauksen asennus ja 

käyttö hytistä on helppoa ja vaivatonta

Alk. 

Erittäin nopea!
•	Nopea katkaisu ketjusahalla
•	Halkaisu 2 sylinterillä 
•	Hydr. hammasrullasyöttö 
•	4 m poistokuljetin

HakkiPilke Expert 25

alv 0% (6550,- sis alv. 23%)  
+ toim.kulut

5.325,-

Hinnat voimassa 31.8.2012 saakka tai niin kauan kuin varattu erä riittää. Kuvissa mahd. hintaan kuulumattomia lisävarusteita.

Pyörösahanterä ja hydraulihalkaisu
•	Hydr. 5,5 tn sylinteri 
•	Traktori- tai sähkömoottorikäyttöisenä
•	Halkaisuterän korkeuden pikasäätö 
•	Taittuva poistokuljetin 3,2 m

HakkiPilke OH 27 

alv 0% (5410,- sis alv. 23%) + toim.kulut

4.399,-27 TR

Klapinteko kannattaa AINA!

Muista myös puunnostimet työtä helpottamaan!

HakkiPilke 38 
•	Katkaisee ja pilkkoo halk. jopa 38 cm:n puut 
•	Sähk. halkaisunohj. ja hydr.käyt.ketjusaha 16’’ 
•	8 tn halkaisuvoima, -terät 2/4,6,8 osaan
•	Traktori- tai traktori- / sähkömoot.käyttöisenä
•	Kääntyvä 4 m poistokuljetin 
•	Vakiona roskanerottelija

Puhtaampaa  

klapia  

tehokkaasti myös 

pienemmistä 

puista!
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Maatalousalan laitteita ja tarvik-
keita oli Okrassa esillä melko run-
saasti, mutta ne olivat hieman ha-
jallaan laajalla näyttelykentällä. 
Sika- ja siipikarjatalouden vahva 
asema näkyi tarjonnassa, vaikka 
rehun ja lihan epäedullinen hin-
tasuhde jarruttaa erityiseti sikata-
louden panoksia – Suomeen tänä 
vuonna rakennettavat tai perus-
korjattavat sikalat voi laskea yh-
den käden sormilla. Tuotantoa jat-

kavien on kuitenkin investoitava 
hyvinvointidirektiivin mukaiseen 
tuotantoympäristön kehittämi-
seen. 

Raskaisiin töihin on vaikea saa-
da tekijöitä, minkä vuoksi auto-
maatio lisääntyy pakostakin kar-
sinoiden pesun ja puhdistuksen 
sekä esimerkiksi munien pakkaa-
misen kaltaisissa raskaissa rutiini-
töissä. n

ã Kolmipistekiinnitteinen Källefall-tielana soveltuu kevyeen tien 
tasaukseen. Lanassa on kaksi kiinteää, sileää terää ja lisäksi säädet-
tävällä tukipyörällä varustettu hammasterä siirtämässä kiviä sivuun 
ajolinjalta. Lanan työleveys on 2 m ja paino 425 kg. Runkopalkkien 
välissä on tila lisäpainoille. Yrma. (HH)

ã Vetovarsiin kiinnitettyyn karttuun kytket-
tävässä Källefall-tielanassa on kolme vantti-
ruuvikulmansäädöllä (traktorin työntövarret) 
varustettua terää ja lisäksi kelluvalla ripustuk-
sella ja tukipyörällä varustettu kivikampa. 
Lanaussyvyys säädetään nostolaitteella ja 
kuljetuspyörästöhydrauliikalla. Lanauslinjaa 
voidaan muuttaa taittuvaan vetopuomiin vai-
kuttavalla, kaksitoimisella sylinterillä. 
Lanausleveys on terien kulmansäädöstä riip-
puen 2–2,4 m. Lanan pituus on 8 m ja paino  
1 200 kg. Yrma. (HH)

ã Rysky Steel 2400 -tuorerehuvaunun kan-
tavuus on 18 tonnia ja lavatilavuus laitavarus-
tuksesta riippuen joko 24, 34 tai 42 m³. Pyörä-
koko on 710/40R22.5. Turun Konekeskus Oy. 
(HH)

ã

Kipa-jalkalavavaunun kanta-
vuus on 20 tonnia. Lehtijousite-
lissä taka-akseli on ohjautuva ja 
pyöräkoko 710/45R22.5. Hydrau-
listen jarrujen sijaan saa valinnai-
sena paineilmajarrut. Vetopuo-
mijousitus sisältyy vakiovarus-
tukseen. Kuvassa olevan viljala-
van tilavuus on 25 m³. Kip-Man 
Oy, Huittinen. (HH)

ã Aimo Kortteen Konepaja on tuonut markkinoille uuden täyttölait-
teen, joka soveltuu paitsi myllyn täyttöön myös muuhun viljan siir-
toon. Kaatosuppilon pohjalla on kaksi poikittaisruuvia, jotka kuljetta-
vat viljan elevaattorille. Tehoa luvataan jopa 60 tonnia tunnissa. Siirto-
kuljetusta varten suppilossa on omat hydraulisesti säädettävät pyö-
rät päädyssä. Hintaa alvittomana 10 163 euroa. (MT)

ã Giantin viime syksyn Agritechnicassa 
esittelemä Tendo-pikkukurottaja on nyt 
myös Suomen markkinoilla. 36-hevosvoi-
maisen Kubotan liikuttama kone nostaa jopa 
4,8 metrin korkeuteen. Kaatokuorma vaihte-
lee välillä 800–1 400 kg. Verollinen hinta on 
52 000 euroa turvakatoksella. Hytti ja tielii-
kennevarustus nostavat hintaa 3 670 eurolla. 
(MT)

ã

Teagle Tomahawk Dualchop on uusi paalisilppuri Yrman valikoi-
missa. Silppuri on varsinainen monitoimimylly, sillä sen kerrotaan 
soveltuvan kuivalle, märälle ja jäisellekin tavaralle. Oljen lisäksi läpi 
pitäisi mennä säilörehu, juurekset ja turve. Silppuriterät voidaan 
nostaa hydraulisesti ylös, jolloin vehje toimii pelkkänä puhaltajana. 
Hinta 19 450 euroa (sis. alv 23 %). (MT)

Okra oli perinteinen 
maatalousnäyttely, jos-
sa eläimet ja kotieläin-
talous olivat kattavasti 
mukana. 

n Seppo Nykänen,  
Uolevi Oristo, Matti Turtiainen

Kotieläintalous 
vahvasti esillä 

ã NHK-Keskus Oy esitteli uu-
den vaahtopesulaitteen, joka on 
tarkoitettu erityisesti lypsyrobot-
tien ja robottialueiden pesuun. 
Vaahto levitetään erityisellä pe-
sulaitteella ja vaahdon irroittama 
lika huuhdella pois. (MT)
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ã Pellon Group myy saksalaista Prinzingin valmistamaa lantaraap-
parobottia. Työleveys on 1 200 mm ja komeus liikkuu kahden 110 Ah:n 
geeliakun voimin. Molemmille pyörille on oma sähkömoottori. Robotti 
liikkuu 4 tunnin latauksella jopa 20 tuntia. Ajonopeus 3–5 m/min. (MT)

ã PJ Farm myy belgialaisen Ambicin vedinkastoaineita ja -järjestel-
miä. Dippejä löytyy joka tarpeeseen hyvän utarehygienian ylläpitämi-
seksi. Dipit voidaan levittää joko yksinkertaisilla puristuspulloilla tai 
sähkökäyttöisellä pumpulla ja suuttimella. (MT)

ã Pesuosan Pasi Riuttaskorpi esittelee esimerkiksi kotieläinraken-
nusten sisäkattojen pesuun soveltuvaa, valjaissa roikkuvaa pesupis-
toolia. MTM:n valmistama hirmu ulottuu 5,5 metrin korkeuteen. Vali-
koimista löytyy myös 7,5 metrin malli. Pesuosa on ottanut valikoimiin-
sa myös takana näkyvän Biemmeduen pesurit (oik.) jo ennestään lis-
talla olleiden Maerin pesureiden rinnalle. (MT)

ã Pellon Group on kehittänyt uudentyyppisen parrenerottajajärjes-
telmän. Erottaja kiinnitetään kiilapulteilla ja erikoismuhveilla parsiva-
luun, mikä helpottaa rakentajaa valujen yksinkertaistumisena, kertoo 
Kaapo Ikola. Parren leveys on säädettävissä parrenerottajaa yksin-
kertaisesti poikkiputkessa liu’uttamalla. (MT)

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Perustunnus. Ylhäältä pidennettyä käytetään esim. printeissä
kun tunnus sijoitetaan sivun yläreunaan.

ELAVAA
KONE-

HISTORIAA!

.. .. ..
DC-3-

lentokone
su 9.9.! 

PAIKKA: Hyrian kenttä (ent. Maaseutuopisto), Hyvinkää 

AIKA: 8.–9.9.2012 klo 10–17
RAUTA& PETROOLI

®

LIPUT: Perhelippu 20 e, Aikuiset 10 e, Lapset 2 e (7–15 v.), Alle 7v. ilman • Paikoitus: 2 e

DC-yhdistys ry • Fordson-club Finland ry • Hyria koulutus • Hyvinkään kaupunki • 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos • Koneviesti

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:

Fordson-club Finland ry:

Kananmunantuotanto on vaihteeksi myötätuulessa, mikä näkyy li-
sääntyvänä laitetarjontana. Panegg Oy:n markkinoima Prinzen Egg 
Pallet Loader -pakkauskone on tarkoitettu maatilakäyttöön. Se pak-
kaa munakennot  trukkialavoille. Kone on suunniteltu lähinnä muovi-
kennoille, koska ne ovat kestäviä ja niitä voidaan käyttää useita ker-
toja. Peruslaitteen hinta on noin 52 000 euroa€(alv 0%).  (UO)

ã

ã 1–2: Far-Tec Oy esitteli Möllerin sikalanjäähdytysjärjestelmää. 
Idea perustuu korkeapaineisen veden sumuruiskutukseen, jolla sika-
lan lämpötilaa saadaan laskettua 2–3 asteella. Samalla sikalasta saa-
daan sidottua pölyä. Käytettävä vesimäärä on pieni, joten sillä ei sot-
keta paikkoja. (SN)

Kartanokoneet on aloittanut raatokonttien valmistuksen. KK-raato-
kontissa on teräsrunko. Seinät ja katto ovat polyesteripinnoitettua ure-
taanilevyä, joka on helppo puhdistaa. Uretaanilevyn paksuus on 65 mm 
ja sen U-arvo on 0,35 W/m2K ( wattia/neliö/kelvinaste). Ulos vedettävä 
kaukalo on ruostumatonta terästä ja varustettu nostolenkeillä. Kaukalon 
mitat ovat 2 260 x 1 100 x 400 mm. Elektronisesti ohjattu kylmäkone si-
sältyy hintaan. Vakiovarusteisen kontin hinta on 8 000 euroa + alv. 
Kuvassa oleva sadekatos on lisävaruste. Kartanokoneet Oy, Kalajoki. 
(UO)

ã

1

2

Mukava, tehokas ja edistyksellinen

Nouse nauttimaan näköalapaikasta

E d E l l ä k äv i j ät 
a j avat  F E n d t i l l ä

Tervetuloa työhuoneeseen, josta avautuu panoraamanäkymä! Fendtin 3,5 m3:n 
ohjaamo on avara ja levollinen, selkeästi organisoitu komentokeskus. 

Laske käsivartesi yksilöllisesti säädettävän, mukavan kyynärnojan päälle; hallitse sekä traktoria 
että työkonetta monitoimiohjaussauvan ja ainutlaatuisen Fendt Variotronicin avulla - selkeää ja 
tehokasta. Variotronic yhdistää traktorin ja työkoneen hallinnan, kameratoiminnot, automaattiset 
ohjausjärjestelmät ja dokumentoinnin keskitetysti kosketusnäytölle. 

Tule ja koe itse upea näköalapaikka lähimmän Fendt-jälleenmyyjän luona.

Fendt-jälleenmyynti:  Valtra-myyjät AGCO Suomi Oy. Lisätietoja: 020 45 501, www.fendt.fi
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ã Konefarmi esitteli niin sanottua tehdaskunnostusohjelmaansa 
etualalla olevalla, parisenkymmentä vuotta vanhalla 5 kuution ape-
vaunulla. Kone jää esittelykäyttöön eikä se ole myynnissä. Sen sijaan 
takana näkyvä 30 kuution vaunu on myyty ja toimitetaan asiakkaalle 
Okra-näyttelyn jälkeen. Vaunu on suurin Suomeen myyty vaakaruuvi-
nen Seko. Rakenteet ovat todella järeitä. Vaunun koon kasvaessa yli 
25 kuution on rungon ja muiden rakenteiden oltava jo todella raskasta 
sarjaa. Hintaakin löytyy sen mukaisesti. Kuvan vaunun alviton ovh 
lähtee varustelusta riippuen 93 316 eurosta. (MT)

ã Koneviestissäkin testatusta Tanco-paalileikkurista on nyt tullut 
markkinoille monien kaipaama suurempi versio. Kuvan malli pystyy 
puraisemaan 160-senttisen paalinkin kahtia. Muovit siepataan omaan 
kitaansa. Paalin halkaiseminen nopeuttaa apesatsin tekoa ja säästää 
näin ollen polttoainetta. Hinta 4 310 euroa (alv 0 %). (MT)

ã John Deeren uusinta tekniikkaa edustava 990-hihnapaalain tulee 
Koneviestin kokeiluun toiselle säilörehusadolle. Paalattavana materi-
aalina on tuoreviljaa, säilörehua ja olkea. Odotukset ovat korkealla, 
sillä samanlaisella koneella on ajettu paalauksen epävirallinen maail-
manennätys, 127 paalia tunnissa. Nopeuden mahdollistaa paalaimen 
uudentyyppinen rakenne: koneessa on erillinen runko eikä perinteistä 
peräporttia ole lainkaan. Paalikammion sivut ovat yhtenäistä teräsle-
vyä. Valmis paali lepää pohjan taittorullien varassa. Paalin pudotus 
tapahtuu nopeasti, noin 5 sekunnissa. (SN)

ã T.J. Pyykkönen Oy on ottanut myyntilistalleen ranskalaisen Picho-
nin tuotteet. Pichon valmistaa erilaisia lannankäsittelykoneita sekä 
pienkuormaimia. Ensimmäisenä myyntiin on otettu tehokkaat pot-
kurisekoittajat. Kuvan sekoitin toimitetaan asiakkaan pihaan noin  
8 000 alvittomalla eurolla. (MT)

ã Bergmannilta on tullut Suomen markkinoille uusi kuivalannan 
täsmälevitin. TSW 2120 -vaunussa on 12 tonnin teliakselisto ja kaksi 
halkaisijaltaan 90-senttistä levitinlautasta. Pohjakuljettimelle on oma 
nopeudensäätöventtiili ja pohjakuljettimen ketjuille automaattinen 
kiristys. Hinta 44 146 euroa (alv 0 %). (MT)

ã Unia Kornik XL on uusi murskain Turun Konekeskuksen valikoi-
missa. Työleveyttä on 280 cm ja vasarateriä kelalla 24 kpl. Hinta  
5 420 euroa (alv 0 %). (MT)

ã Konefarmin valikoimiin on tullut tsekkiläinen Strom, jonka koneis-
ta myyntilistalla ovat kesantomurskaimet. MO2500 on nostolaitekiin-
nitteinen ja yksiroottorinen vaakamurskain, jossa on neljä heilurite-
rää. Työleveys on 2,25 metriä ja tehontarve 60–80 hv. Hinta alvittoma-
na 5 187 euroa. Stromilla on samasta murskaimesta myös kolmiroot-
torinen, hinattava malli. (MT)

ã Omarv E 260 Torino on urakointiin tarkoitettu kesantomurskain, 
jonka työleveys on 2,6 m ja paino noin 1000 kg.  Murskain on varus-
tettu hydraulisella sivusiirrolla ja leikkuupään kallistuksella, jonka lii-
kerata on -50 asteesta +90 asteeseen. Rummussa on yhteensä 44 va-
saraterää. Työsyvyyden säätö tehdän takana olevalla kannatinrullalla, 
jonka halkaisija on 18 cm. Hinta 8900 euroa + alv.  Omarvia edustaa 
Sievin Biohake, myynti Konemafia ja Sievin Biohake Oy. (UO)

ã

Koneagent Oy tuo maahan 
bensiinikäyttöisten ajoneuvojen 
tankkaamiseen tarkoitettua polt-
toainekärryä, jonka säiliön tila-
vuus on 53 l. Täyttöpistoolin lii-
pasin toimii samalla pumpun 
käyttövipuna, jokaisella liipaisi-
men vedolla siirtyy pari desiä 
menovettä kulkupelin tankkiin. 
Säiliö maksaa verottomana 175 
euroa.  (UO)

Jatkuu sivulla 34  

H.C. Petersen Finland Oy      
Puh. (06) 412 8115, www.hcpetersen.�

Proxima Power 120

* Zetor moottori, 4,2 litraa, 4 sylinteriä
* Hehkutulppa joka sylinterissä
* Sähköhydraulinen suunnanvaihto
* Automaattinen 3-nop. Powershift
* Öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselilla
* 380/70-24, 480/70-34 vyörenkaat
* Paineilmakompressori
* Hydraulinen jarruventtiili
* Tilava ohjaamo kahdelle
* Ohjaamon ilmastointi
* Grammer ilmaistuin
* Sähköinen lukon kytkentä
* Sähköinen VUO-kytkentä
* 3 eri VUO tartuntanopeutta
* 540/1000/Ajovoimanotto
* 3kpl 2-toimisia hydr.lohkoja
* 6 työvaloa ja yläajovalot
* Päävirtakatkaisija
* Etulokasuojat
* Maatilavetolaite
* Kattoluukku
* Radio, CD, USB

NÄILLÄ VARUSTEILLA:

40000€ (alv 0%)Hinta: 

+ Etukuormaaja Trac-Lift 120SLi vaimentimella ja sähkölohkolla 5000€

PAKETTIHINTA YHTEENSÄ 45000€  (alv 0%)

Ta
rjo

uskoneita
 ra

joite
ttu

 m
äärä!

Markkinoiden ylivoimainen
4 vuoden tehdastakuu! 

Vain Zetorissa. 

NYT PAKETTIHINTAAN:
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Korjaus- ja 
huoltopalvelut

HÄME

UUSIMAA

PÄIJÄT-HÄME

VARSINAIS-SUOMI

LAPPI

PIRKANMAA

KESKI-SUOMI

KOKO SUOMI

KOKO SUOMIKAINUU

KESKI-POHJANMAA

POHJOIS-POHJANMAA

POHJANMAA

ETELÄ-POHJANMAA

Rullatie 4, 60510 Seinäjoki 
(06) 428 9000

www.konejatarvike.net

020 765 9556  
www.esanpaja.com

SAME-traktorien varaosien maahan-
tuonti ja myynti asiantuntemuksella!

PUH. (03) 633 2114 / 0400 816 690
FAX (03) 676 5033

www.konehuoltomaenluoma.fi

KONEHUOLTO
SEPPO MÄENLUOMA OY

Raskaan kaluston korjaukset

HUOLLAMME TRAKTORIT
JA MAANSIIRTOKONEET!

KORJAUS JA HUOLTO:
● Metsäkoneet ● Traktorit

● Raskaskoneet ● Varaosamyynti

Puh. (014) 714 401
Pietiläntie 11, 42100 Jämsä
Asko Salonen 040 544 8221

0 Mitä jos 
 öljysäiliösi vuotaa?  

ALKUPERÄINEN  
FARMEX PERUSKUNNOSTUS 

Kysy lisää 06-484 6330 

www.farmtools.fi  

Minna Koponen 050 5973737
Risto Virtanen    0400 355303

Traktoreiden ja työkoneiden 
huollot, sekä korjaukset.

Massey Ferguson - New Holland - 
SGN - M Filter - Konekesko

Kyröskoskentie 190, 
39310 VILJAKKALA
www.pikkumattioy.fi

Jukurintie 10 B, TUPOS
Puh. 040 756 7622,

040 540 9161

ANTIN 
AGRIHUOLTO OY
Juvankartanontie 15, 02920 Espoo

Puh. 050-544 8430
www.antinagrihuolto.com

Ympäristönhoitokoneiden, kiinteistön-
hoitokoneiden ja maatalouskoneiden 
huolto-, korjaus-, myynti- ja varaosa-

palvelua nopeasti ja joustavasti.

Konehuolto  
Hannu Onnela Oy
Kytömaanhaara 354, LOIMAA

Puh. 050-5141 169

Raskaankaluston  
Huolto- ja Korjauspalvelu 

Pertti Rantala

Osoite: Valtatie 2–4, 
99100 Kittilä 

Puh. 040 015 2564

www.koneviesti.fi

S u o m e n  k o n e u S k o t t a v i n  a m m a t t i l e h t i

Meiltä saat moottorisahojen
lisäksi sekä kylmiä että kuumia 
PESUTYKKEJÄ ammattikäyttöön!

Myynti - palvelu - huolto:    www.moottorisaha. 

RE 361
Kestävällä matalakierrosmoottorilla
pitkään ja vaativaan käyttöön. STIHL Professional
kahvasto, vedenpaineen ja -määrän säädin.
20-180 bar , 1080 l/h, 66 kg, 400 V

RE 281 PLUS RE 471 PLUS
20-160 bar, 760 l/h

Tarjous

1150,-

RE 581 PLUS - RE 661 PLUS - RE 961 PLUS
Kuumavesipesurit matalakierrosmoottorilla, messinkinen pumppupesällä, 
integroidulla letkukella, STIHL Professional kahvastolla yms. ammattilaisen 
vakiovarusteilla!
  RE581PLUS       RE661PLUS        RE961PLUS
  25-160 bar       25-170 bar        20-200 bar
  710 l/h        860 l/h        1080 l/h
  143 kg        185 kg        189 kg
  400 V        400 V         400 V
  62 kW (lämpöteho)  86 kW (lämpöteho)   86 kW (lämpöteho)

20-180 bar, 1300 l/h

vakiovarvakiovarusteilla!

 
  
 
 
  

RE 581 PLUS 
tarjous

2490,-

Koneviesti_2012_06_07_ammattipesurit.indd   1 5/16/2012   9:54:19 AM
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ã Avantiin on satavissa toisen ylöjärveläisyhtiön, Dynasetin tuottei-
ta. Hydraulikäyttöinen painepesuri kukee kätevästi Avantin puomin 
päässä. Mikäli vetokoukkuun laitetaan vesisäiliö, onnistuu esimerkik-
si piha-alueiden pesu tehokkaalla painepesurilla kätevästi. (MT)

ã

Säätötuli esitteli hinattavalle 
alustalle rakennetun lämpökes-
kuskontin. Kontissa on hydrauli-
sella pohjapurkaimella varustet-
tu polttoainesäiliö ja 500 kW:n 
kattila. Kontti on asennusvalmis 
paketti, jonka siirto käyttökoh-
teesta toiseen onnistuu traktoril-
la hinaamalla. (MT)

ã Avant esitteli Okrassa uusia ohjaamomallejaan. Kuvassa parhai-
ten varusteltu DLX-ohjaamo, jossa on muun muassa radio ja ilmajou-
sitettu istuin. Lisävarusteena on saatavissa myös ilmastointi. (MT)

ã Dynasetin kompressori ja generaattori on saatavissa myös Avant-
sovitteisena. (MT)

ã Agropoint on kasvattanut valikoimaansa kannattavilla aggregaa-
teilla. Mallistoon kuuluu myös koteloitu, 10 hv:n dieselmoottorilla va-
rustettu AEDE 6500 ST -malli, jonka suurin teho on joko 6,0 kVA (400 
V) tai  yksivaiheisena 2,2 kVA (230 V). Melutaso on 7 metrin päästä mi-
tattuna 72 db(A). Sähkökäynnistys on vakiovaruste, automaattikäyn-
nistyksen saa lisävarusteena. (UO)

Rotomon Oy
Hallitie 26, 51200 Kangasniemi

Myynti: 0440 544 084, 
rotomon@rotomon.fi rotomon.fi 

Kotimaiselta valmistajalta laadukkaat ja 
ympäristöystävälliset jätevesijärjestelmät, 

putket, laituriponttonit ja poijut! 

FinnMetko Oy, Sitratie 7, FI-00420 Helsinki, 
tel.+358 40 9009 410,  www.finnmetko.fi

FinnMETKO 2012 on Suomen 
suurin konealan tapahtuma. 
Maarakennuskoneiden ja  
metsäkoneiden työnäytökset sekä 
haketus- ja murskausnäytökset ovat 
näyttelyn keskeistä antia. Myös 
kuljetusala on voimakkaasti mukana 
messuilla.  

Kokonaisnäyttelyalue on yli 100 ha. 

Uusi suuri Volkswagen Areena on kooltaan 1400 m2 ja siellä 
toteutetaan useita tilaisuuksia niin päivällä kuin illallakin. Areena 
sijaitsee pääportin  läheisyydessä. 

Uutuuksia ja kisoja 
Uutuuksia tulee olemaan esillä paljon elokuun lopun 
konekatselmuksessa. Eri konealoilla kilpaillaan mestaruuksista, 
Cargotec:in näyttävä kuorma-autojen SM-puunkuormauskisa on 
perjantaina pääportin lähellä.  Maanrakennuskoneiden SM - CUP-kisa 
on maarakennusalueella (JAO järjestää) ja  metsäkoneiden SM-
kuormatraktorikisa on uuden  metsädemoalueen yhteydessä. 

Järjestyksessä 14. FinnMETKO - näyttely toteutetaan  
30.8. – 1.9.2012 Jämsässä, Jämsän Ammattiopiston,  
Jämsän kaupungin ja yksityisten maanomistajien maa-alueilla. 

Näyttelypäivät ovat torstai, perjantai ja lauantai.  
Näyttely on avoinna päivittäin klo 09.00 – 17.00. 

Pääsylipun hinta porteilla on 15 euroa. Vuonna 2010 näyttely kokosi 
Jämsään yli 33000 ammattivierasta ja yli 330  
näytteilleasettajaa. Näyttelyn taustaorganisaatiot ovat  
Koneyrittäjien liitto ry ja Keski-Suomen Koneyrittäjät ry. 

Kaikki 
Yhdessä 
Paikassa 
Yhdellä 
Kertaa!
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