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Lepaan runsas kävijämäärä jakau-
tui tasaisesti eri halleihin ja ulko-
osastoille. Ruuhkaa oli vain ruo-
ka-aikoina ravitsemuspisteissä ja 
osastoilla erityisesti avajaispäivä-
nä torstaina. Kaikki eivät tuol-
loin jaksaneet jonottaa esitteli-

jöiden luo.
Sää oli lämmin, muttei 

helteinen. Perjantai-iltapäi-
vään sattunut sadekuuro-

kaan ei juuri haitannut, kos-
ka kävijät alkoivat niihin aikoi-

hin hakeutua autoilleen. Näyt-
teilleasettajilta tuli yksiselitteinen 
arvio: näyttely oli onnistunut.

Ruohonleikkureiden taitoajo-

kilpailu on pitkään ollut näytte-
lyn oheistapahtumana, mutta nyt 
oli mahdollisuus nähdä Pohjois-
Amerikasta alkunsa saaneita laje-
ja, kuten kirveenheittoa. Näytte-
lyn yhteydessä viskottiin kirveen-
heiton PM-kisat, jota ruotsalaiset 
hallitsivat suvereenisti. 

Työnäytösalue ja muutama 
 koneosasto oli siirretty uuden 
lämpökeskusrakennuksen tiel-
tä lähemmäs rantaa. Muutoin 
osastojako oli ennallaan. Uusista 
näytteilleasettajista oli ehkä näyt-
tävimmin esillä uutta asiakas-
kuntaa tavoitteleva Tomas Kjell-
man Ab.

Ajoleikkureiden akkukäyttö 
yleistyy hiljalleen. Pitkän ruohon 
leikkuuseen vaikeissa maastois-
sa ja jyrkissä rinteissä on tarjolla 
puolenkymmentä päältä ajetta-
vaa tai kauko-ohjattavaa konet-
ta, kuten Etesia Attila ja tela-alus-
tainen – sekä huiman hintainen –  
McConnell Robocut, joka esitel-
tiin vuosi sitten Agritechnicassa 
(kts. myös KV 11/2012).

Avomaaviljelyn konevalikoi-
massa esiteltiin konenäköso-
vellukseen perustuva, traktorin 
etunostolaitteisiin kytkettävä ri-
vivälihara (Garford Robocrop 
Inrow). n

Lepaan järjestäjät 
olivat syystä-
kin tyytyväi-
siä: näyttelyssä 
vieraili kolmen 
päivän aikana 
runsaat 10 000 
kävijää.

n Pertti Jalonen,   
Uolevi Oristo, 
Arto Turpeinen

Sää suosi ja väki viihtyi
Lepaa 2012, Hattula

ã Etesia Attila 180 on suunniteltu pitkäksi kasvaneen 
heinän niittoon epätasaisessa maastossa. Koneessa on 
kaksi vetävää pyörää ja taakse heittävät leikkuulaitteet 
keskilinjan molemmin puolin. Pyörien ja terien voiman-
siirto on hydraulinen. Leikkureiden takana on hydrauli-
sesti hallittavat tukipyörät, jotka pitävät pöydät uivassa 
asennossa. Leikkuuleveys on 180 cm. Veroton hinta 
49 000 euroa. Hautala Service Oy. (PJ)

ã Green Eaglen uusi Baroness LM 180 C -kelaleikkuri on omiaan 
suurten ja tasaisten nurmialueiden, kuten jalkapallokenttien, hoi-
toon. Moottorina on bensiinikäyttöinen 6,6 kW:n (9 hv) Robin, me-
kaanisessa vaihteistossa on 3 nopeutta eteen ja 1 taakse. Kelojen 
leikkuuleveys on 180 cm ja -korkeus 1,3–5 cm. Voima välittyy taka-
pyörille ja leikkuukeloille kiilahihnoin. Leikkurin verollinen hinta on 
10 250 euroa. (PJ)

ã Etesia Bahia Electric on akkukäyttöinen, rinnakkaismalli Hydro 80 
MK HPG puolestaan nestekaasukäyttöinen. Leikkuuleveys on 80 cm, 
keruusäiliön tilavuus 240 litraa. Nestekaasuversiossa moottorina on 
2-tahtinen, 11 kW:n Kawasaki. Akkukäyttöisenä kone maksaa noin 
8 000 euroa, kaasukäyttöisenä 7 000 ja bensiinikäyttöisenä 5 000 eu-
roa ilman veroa. Hautala Service Oy. (PJ)

ã Akkukäyttöinen Husqvarna Rider Battery on tarkoi-
tettu omakotitalon nurmialueiden hoitoon. Leikkuuleve-
ys on 85 cm, leikkuukorkeuden 5-portainen säätöalue 
25–70 mm, teriä kaksi. Akun kapasiteetti on 135 Ah ja 
jännite 3 x 12 V. Maksimikäyttöajaksi luvataan 90 min, 
mikä on tietysti sidoksissa käyttöoloihin. Latausaika on 
16 h. Ajomoottorin teho on 1,5 kW, molemmilla terillä on 
oma 800 watin moottori. Koneen verollinen suositushin-
ta on 3 990 euroa. Oy Husqvarna Ab. (PJ)

ã Uusin Toro on takapyöräohjauksinen 
Groundsmaster 3400, joka korvaa 3000-
D:n. Huomio kiinnittyy korkeaan maava-
raan, millä varmistetaan kiveysten ja 
muiden korokkeiden ylittäminen konetta 
kolhimatta. Kaikki toiminnot, myös leik-
kuupöydän käyttö, ovat hydraulisia. Uusi 
ominaisuus eli leikkuupöydän kääntö 
huoltoasentoon onnistuu parin sokan ir-
rotuksella, koska nivelakselia ei ole. Alle 
jättävien vakiopöytien työleveys on 157 
tai 183 cm, teriä on kolme. Valinnaisia 
ovat Guardian Recycle tai taaksepoisto-
sarja. 4-sylinterisen Kubota-dieselin ni-
mellisteho on 26,5 kW. Voimansiirrossa 
on yksi nopeusalue, 0–25,5 km/h eteen, 
polttoainesäiliöön mahtuu 45,7 litraa. To-
ron veroton hinta on 27 500 euroa. Hako 
Garden. (PJ)
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ã Pikakiinnitteinen Etesia MSC 124 -pystyleikkuri on keräävän 
Hydro124 D -ajoleikkurin lisälaite, jonka työleveys on 124 ja -syvyys 
5 cm. Leikkuujätettä ei tarvitse kerätä erikseen, vaan keskileikkuri 
heittää sen suoraan keruusäiliöön. Pystyleikkurin veroton hinta on 
4 400 euroa. Hautala Service Oy. (PJ)

Belos-kiinteistötraktorit ovat nyt Kärcher-merkkisiä. 
Nelivetoisessa MC 54:ssä on 4-sylinterinen, 33 kW:n diesel-
Kubota. Voima siirtyy pyöriin napamoottoreiden välityksellä. 
Peruskone voidaan luonnollisesti varustaa ympärivuotiseen 
käyttöön. Koneen veroton hinta on 60 000 euroa. (PJ)
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ã ãMüthing MU-FM 140 -kelamurskain on nyt saatavilla myös
 Weidemann-kiinnitteisenä. Hydraulivetoisen kelamurskaimen koko-
naisleveys on 165 cm ja paino 230 kg. (AT)

ã

 Iseki TG 5475:ssä on nyt EU-
päästötason 3A alittava moot-
tori. Litratilavuus ja nimellis-
teho sekä muut tekniset arvot 
ovat samat kuin 5470:ssä: 2,2 l 
ja 37,2 kW. Uutta on, että kah-
den ajopolkimen sijaan polkimia 
on vain yksi. Ajo eteen tai taak-
se valitaan ohjauspylvääseen 
sijoitetulla suunnanvaihtimella. 
 J-Trading Oy. (PJ)

Jatkuu seuraavalla sivulla  

UUTUUS

MECHRON
2210
Maastoajoneuvo
3 syl. Diesel 
22 hv
4-veto
portaaton 0-40 km/h
726 kg kantavuus
rekisteröitävissä
traktoriksi
Hinta alk.
15 750€ sis. alv

KUN HUVI JA HYÖTY KOHTAAVAT.
Kioti-tuotteita myy, markkinoi ja maahantuo 
Oy Hako Ground & Garden Ab - 09 87 007 33

www.hako.fi

Jälleenmyyjät: 
J&J Lakkapää Oy - Tornio 040 5516 273 - Ylitornio 050 3890 820 
- Rovaniemi 040 8219 424 - Oulu 040 751 1092
Koneliike Olenius Oy - Helsinki 020 793 1130
Virkblad Oy - Lohja 041 464 2400
Amados Oy - Mikkeli 0400 654 205
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Suomi on Kubotan ympäristöko-
neille tärkeä markkina-alue, kehui 
Kubota UK:n toimitusjohtaja Su-
zuki Lepaalla. Ensimmäisen ker-
ran vuonna 1998 Lepaalla vierail-
lut Suzuki kiitteli myös pitkäaikaista 
yhteystyötä Keskon kanssa.

Kubotan traktorit tulevat Ja-
panista ja leikkurit USA:n teh-
tailta konteissa. Halikkolainen 
konepaja Vanne kokoaa ko-
neet ja varustaa ne Suomen olo-
suhteissa tarvittavilla varusteil-
la sekä Vanteen valmistamilla  
KOVA-työlaitteilla. Yhteistyö on 

kaksisuuntaista, sillä KOVA-työlait-
teita myydään Kubotan verkoston 
kautta muualle Eurooppaan.

Kubotan traktorivalikoiman suu-
rimman mallin teho on 100 kW. 
Vahvimmillaan Kubota on 60–100 
hevosvoiman kokoluokassa, jossa 
sillä on monilla markkinoilla yli 10 
prosentin osuus. 

Kubota palkkalistoilla on noin 
26 000 työntekijää. Tänä vuonna 
se kasvatti tuotevalikoimaansa os-
tamalla norjalaisen Kvernelandin 
osake-enemmistön.

Uolevi Oristo

”Suomi tärkeä 
markkina-alue”

Englantilainen Garford on erikoistunut harojen valmistukseen. 
 Lepaalla esitelty Robocrop Inrow -malli haraa rivinvälin lisäksi myös 
taimien välit. Kone tunnistaa konenäön eli erikoiskameran ja tietoko-
neohjelman avulla säilytettävien viljelykasvien taimet ja säätää pyö-
riviä harvennusteriä siten, että kone poistaa rikkakasvit myös rivil-
tä. Konetta on myyty muutaman vuoden ajan Iso-Britanniassa. Ku-
van kolmirivinen, etunostolaitteisiin asennettava malli maksaa noin 
70 000 euroa (alv 0%). Hinta laskee suhteessa leveyden kasvaessa, 
koska tarvitaan vain yksi ohjaustietokone. Kameran näköalue on 2 m 
leveä. Harusyksikössä on hydraulimoottorin pyörittämä, epäsymmet-
risesti muotoiltu rivinväliterä. Moottori pyörittää terää siten, että rivil-
le jätettävä kasvi osuu terässä olevaan koloon. Terä pyörii suhteessa 
ajonopeuteen siten, että kolo pysyy taimen kohdalla, kunnes taimi on 
ohitettu. SGN Oy.  (UO)

ã     John Deeren uutuuksia olivat Z225-sauvaleikkuri (vas.) ja 1026 R -kiinteistötraktori. Leikkurissa on 14,9 kW:n bensiinikäyttöinen, sähkö-
käynnisteinen B&S-moottori, voimansiirto on hydrostaattinen. Sivulle heittävän, sähköisesti kytkettävän leikkuupöydän työleveys on 107 cm 
ja leikkuukorkeuden säätöalue 25–102 mm. Leikkurin verollinen hinta on 3 999 euroa. 1026 R -traktorissa on 17,5 kW:n 3-sylinterinen Yanmar-
diesel. Voimansiirto on hydrostaattinen ja siinä on kaksi nopeusaluetta. Voimanotto takana ja keskellä. Verollinen hinta 20 900 euroa. Agrimar-
ket. (PJ/UO)

Finntractor esitteli Eurocomachin 2950-kiloisen kaivukoneuutuu-
den. Kubotan 1 495-kuutioisella moottorilla varustetusta mini-kaivu-
koneesta löytyy tehoa 24,9 kilowattia (33,4 hv) ja sillä yltää 2,7 metrin 
kaivusyvyyteen. Leveyttä koneella on 155 cm. (AT)

ã

ã

ã
Mönkijän työlaitteista tunnettu ATV-Expert valmistaa pienille 

traktoreille tarkoitettua dumpperiperävaunua. Lava on valmistettu 
Hardoxista, joten se kestää kovaakin käyttöä. Vaunu maksaa ve-
rollisena 4 900 euroa. Myynti ATV Expert ja alan liikkeet. (UO)

ã

Lepaalla viihtyneet Kubota UK:n edustajat Suzuki (vas.) ja 
Tanaka poseerasivat yhdessä Konekeskon myyntipäällikön 
Tuomas Järvisen kanssa.

ã
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Sähkömankeli Nova R 1300
Uusi erä maassa. Kone, josta on saatu huippuhyvää 
palautetta kaikilta käyttäjiltä. Investoi korkeaan laatuun, 
mutta kohtuullisin  
kustannuksin. Moottori 2,2 kW/380 V. Työleveys 1300 
mm. Max vahvuus 4,5 mm. Paino 660 kg. 
6 950 e sis. alv:n.

Nova ilmakompressorit
Laadukkaat Nova komprssorit nyt 
Suomessa maailman 
isoimmalta valmistajalta. 
Neljä kokoluokkaa saatavana:  
Nova 2503: 1,5 kw/230 V, 
8 bar. 120 l/min. 
24 l säiliö. 28 kg. 145 e.
Nova 3007: 2,2 kW/230 V, 8 bar/220 lmin. Säiliö 40 l. 36 kg. 345 e
Nova 4009: 3 kW/380 V, 8 bar. 320 l/min., 70 kg. 475 e
Nova 1,25/8: Nova W 0,9/8, moottori 7,5 kW -380 V, 8 bar, 1050 l/min./180 l säiliö, 360 kg, 
Hinta 1395 e sis. alv:n.
Katso lisätiedot nettisivultamme.

Plasmaleikkurit Nova L-100i, PL 
60 ja PL 50
Uusi 2012 IGBT-tekniikalla toteutettu malli. Entistäkin tehokkaam-
pi! Nyt varustettu pyörillä. Helppo liikutella. Uusi erä saapunut! 
Soveltuu kaiken tyyppisien metallien leikkaukseen. Tämä malli 
leikkaa (vähintään) 40 mm:n materiaalia. Leikkaa jopa maalat-
tua tai epäpuhdastakin materiaalia. Luotettava ja nopea sytytys.  
Laitteessa hyvät ja varmat suojaukset ylikuumenemiselle ja yli-
jännitteille jne. 3 vaihe 380 V:n malli. Ulostulovirta 50–100 A. 
Sisäänottovirta: 26,5 A, kuormittamaton jännite: 270 V. Hyötysuhde 
60 %. Tarvittava ilmanpaine: 0,6 Mpa (6 bar). Tuuletinjäähdytys. 
Kaapelin pituus leikkuupäälle: 4500 mm, maakaapeli: 3000 mm. 

Koko: 560x290x430, paino: 36,5 kg. 
Suomen kovin plasmatarjous suoratuontihintaan. Hinta vain 1595 e sis. alv:n. 
Myös PL-60–380 V – leikkaa 20 mm, hinta 895 e ja 
PL-50, 230 V, leikkaa 15 mm, hinta 495 e sis. alv:n.

Metallivannesaha Nova 12W
Ihanteellinen keikkaköyttöön. Terä voidaan nostaa pystyyn ja käyttää  
perinteisen vannesahan tapaan. Moottori: 550 W/220 V. Nopeudet: 20, 30 
ja 50 m/min. Nopeudet: 3 vaihtoehtoa. Sahaa pyöreää: 115 mm, neliskant-
tista: 100 x 150 mm. Kulmasäätö kappaleen kiinnitysosalle: 0–45 astetta. 
Terä: 1638x12,7x0,65 mm. Koneen paino: 62 kg. 
Helppo liikutella: varustettu pyörillä. 
Hinta vain 395 e sis. alv:n
Katso muut 16 metallisahamalliamme nettisivultamme. Suomen parhain 
valikoima metallivannesahoja heti varastosta.

Metallisorvi Nova 230A
Suomen rajuin sorvitarjous! 
Huippuluokan tarkkuus. Karkaistut ja tarkkuustyöstetyt johteet. 
Automaattinen pitkittäis - ja sivuttaissyöttö. Kärkiväli 900 mm. 
Maksimi kappaleen halkaisija on 300 mm. Irrotettavalla johde-
palalla, työstettävän kappaleen suurin halkaisija voi olla jopa 430 
mm. 18 nopeutta. Tehokas 1,1 kW/380 V:n moottori. 
Mukana tulee kattavat lisävarusteet: 3- ja 4-leukaistukat mukana. 
Jalkajarru ja kaapilla varustettu tukeva jalusta. 

Taustalevy sekä öljypohja. jäähdystysjärjestelmä, laakerituet (2 kpl) ja työvalo. 
Täydellinen paketti nyt Suomen parhaaseen tarjoushintaan. Sorvin mukana tulevien lisäävarusteiden arvo 
on n. 800 e. Paino 480 kg. Hinta vain 3950 e, 
Tarjoushintamme: 3695 e sis. alv:n. 

www.koneita.com

Uranus-Tuonti Oy
Varasto – myymälä: Alanurmontie 128, Lapua

www.koneita.com
puh 06–4387 313 fax: 06–4331 049

Katso lisätiedot nettisivultamme.
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      Lepaalla siirrytään syksyn aikana öljystä hakelämpöön. 
Uudella laitoksella korvataan 180 000 litraa kevytöljyä. 
Lämpökeskuksen mitoitusteho on 1,2 MW, suurin hetkelli-
nen teho 1,5 MW. Kattilan on toimittanut Calortec Uudes-
takaupungista, tankopurkaimet, kuljettimet ja porrasarinan 
Kyrötekniikka Oy Kyröstä, automaatio on Megatro Oy:n. 
Rankahakkeen ohella polttoaineeksi käyvät kokopuuhake 
ja puubriketit. (PJ)

ã Alkuperäisten ruuvipaalujen valmistaja 
Ortkivi Oy:n uusin tuote kiinnitetään valai-
sinpylvääseen. Pylväs otetaan nosturin pih-
teihin ja se kierretään maahan kauhanpyö-
rittimellä. (PJ)

ã MenSen valmistamista raivauspäistä 
uusin, RP20L, on suunniteltu pensaiden 
leikkuuseen ja maisemanhoitoon. Perus-
koneeksi käy, kuten tässä, minikaivukone. 
Öljyntarve on 25–45 l/min, käyttöpaine 
20 MPa. Terän käyttömekanismissa ei ole 
kampikoneisto, vaan Dynaset Oy:n suun-
nittelema työsylinteri, jonka sisällä on 
venttiili. Terän edestakainen liike saadaan 
aikaan öljyn syötöllä. Perustoimitus eli lai-
terunko, terät ja terän käyttösylinteri mak-
saa verottomana 9 700 euroa. MenSe Oy. 
(PJ)

ã Nurmijärveläinen KH-Koneet Oy lisää konetar-
joomaansa. Imants SandCat -veitsi-ilmastimen 
työsyvyys voidaan säätää 10–150 milliin. Viillot 
voidaan täyttää hiekalla, jolloin ilmastuksen vaiku-
tusaika pitenee. Koneen työleveys on 1,4 m. Teriä 
on kaikkiaan 21 ja teräväli on 15 cm. ShockWave-
veitsi-ilmastin on luokkaa järeämpi eikä siinä ole 
erillistä hiekkasäiliötä. Traktorikiinnitteisen koneen 
työleveys on mallin mukaan 1–2,5 m, työsyvyys 
120–530 mm, teräväli 250 mm. Ilmastin sopii esi-
merkiksi jalkapallokenttien kunnostukseen. Sand-
Catin veroton hinta on 18 000 euroa, ShockWaven 
13 000 euroa. (PJ)

ã Akkukäyttöisten Pellenc-työkalujen virtalähde voidaan ladata 
myös aurinkopanelin avulla. Latausjännite on 50 V ja latausvirta 7,6 A. 
Pellenc Solarionin saa yhdellä tai kahdella invertterillä, jolloin samaan 
aikaan voidaan ladata kahta akkua. Maahantuojan mukaan yhden 
akun lataaminen täyteen aurinkoisella ilmalla vie kolmisen tuntia. La-
turin veroton hinta yhdellä invertterillä on jonkin verran päälle 2 000 
euroa. Hautala Service Oy. (PJ)

Eliet Cameleon M -lehti-imurin 340-litraisessa keruusäiliössä on 
kannatinpyörät, joiden varassa se voidaan siirtää tyhjennettäväksi 
käsikärryn tavoin. Tyhjennystä helpottaa, että päädyn sulkeva pressu 
avautuu kokonaan. Imurin lietsoa käyttää 6,6 kW:n Subaru-moottori. 
Leveä imuputki on vakiovaruste, kapea on lisävaruste. Vetoaisallinen 
malli on tulossa. Verollinen hinta on 4 490 euroa. Koneliike Olenius. 
(PJ)

ã

ã
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YKSILÖLLISESTI SINUN

METSÄSSÄ 

N123 energiapuun 
korjuussa.

N123 energiapuun 
lähikuljetuksessa. 

T203 DIRECT tuottamassa  
uusiutuvaa energiaa. 

A-SARJA kotitilan 
metsäkäytössä. 

N101 tekemässä integroitua  
korjuuta ensiharvennuksella.  

•	 Integroituun energia- ja ainespuun korjuuseen 
•	Puutavaran lähikuljetukseen 
•	Energiapuun korjuuseen
•	Pienimuotoiseen kotitilan metsäkäyttöön 
•	Yhdistelmäkorjuuseen 
•	Peruskoneen energiapuun haketukseen

Metsävarusteltu Valtra on kustannustehokas ostos.  
Saat samalla koneen, joka sopii myös muihin tilan 
töihin.

Metsässä Valtran kanssa yhteistyössä KRONOS ja NISULA FOREST OY

Kysy lisää! 
Valtra-myyjät, AGCO Suomi Oy
Lisätietoja saat omalta Valtra-myyjältäsi numerosta 020 45501 tai www.valtra.fi 
 


