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KoneAgria 2012

Tutustu etukäteen 
näyttelytarjontaan
KoneAgrian näyttely-
pinta-ala ja näytteille-
asettajien mää-
rä on jo niin 
suuri, että 
kaikkiin osas-
toihin tutustu-
minen on yhden 
näyttelypäivän 
 aikana kova, 
jopa mahdo-
ton urakka. 

   Uolevi Oristo 

ã Ab Tomas Kjellman 
on aloittanut ranska-
laisten Cleris-keskipa-
kolevittimien myynnin. 
Hinattavien koneiden 
säiliötilavuudet ovat  
2 060–8 500 l.Työleveys 
on 18 tai 24 m. 

Koneviestin osasto sijaitsee B-hallissa, sen numero on B138. Osas-
tollamme voit osallistua Viestilehdet Oy:n järjestämään arvontaan, jon-
ka palkintona on Sportsman 500 EFI -traktorimönkijä. Traktorik-
si rekisteröidyllä mönkijällä saa ajaa yleisellä tiellä enintään 40 km/h 
nopeutta ja sillä voi vetää perävaunua. Kuljettajalla on oltava T-kortti. 

Palkinnon arvo on 10 240 euroa (traktorimönkijä 9 900 euroa + 
toimituskulut 250 euroa, arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisve-
ron). Arvonta suoritetaan 31.10.2012 ja siihen osallistuvat kaikki 
30.10.2012 mennessä saapuneet arvontaan oikeuttavat vastaukset.

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Traktorimönkijän 
voittajan kanssa sovitaan erikseen luovutuksesta. Arvonnan järjes-
täjällä on oikeus julkaista arvonnan tulos julkaisemissaan lehdissä ja 
sähköisissä tuotteissa. Vastanneiden nimi- ja osoitetietoja voidaan 
käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

Fendt 516 Vario on uusi malli, jo-
ka esiteltiin 27.9.2012. Traktorissa 
on nelisylinterin, 3B- päästötason 
täyttävä Deutz-moottori, jonka 
maksimiteho on 165 hv/121 kW. 
Pakokaasut käsitellään SCR-jär-
jestelmällä. Vison Plus -ohjaamo 
on sama kun vuosi sitten esitel-
lyssä Fendt 700-sarjassa.

Jyväskylä

Näyttelyvierailu kannattaa suunni-
tella tarkoin, jotta tapahtumasta saa 
mahdollisimman paljon irti. Tuttu-
jen tapaamiseen ja seminaareihinkin 
on varattava aikaa. 

Kohteiden valinnan helpotta-
miseksi järjestäjät ovat keränneet 
näytteilleasettajilta ennakkotietoa 
KoneAgriassa esiteltävistä uutuuk-
sista. Vastauksia saatiin kohtuulli-
sesti, vaikka osa näytteilleasettajis-

ta raottaa uutuuksiensa verhoa 
varovasti. Uutuudet on mer-
kitty uutuusarvosta kertovilla 

tähdillä: mitä enemmän ”natso-
ja”, sitä suuremmasta uutuudesta 

on kyse. 
Uutuusarvon puntarointiin on 

ProAgrian edustajan lisäksi osallis-
tunut Erkki Mäkelä sekä Käytän-
nön Maamies-lehden ja Koneviestin 
edustaja.   

Osallistu arvontaan 
 Koneviestin osastolla

Näyttely on avoinna ke–
pe klo 9–17 ja la 9–16.  
Vaikka pysäköintitilanne 
Jyväskylän Paviljongin 
ympärillä on helpottunut 
suurimpien rakennus-
työmaiden valmistut-
tua ja uuden parkkihallin 
avauduttua, kannattaa 
omalla autolla tulevien 
käyttää Killerin raviradan 
etäparkkia. Pysäköinti 
etäparkissa on maksu-
ton, samoin non-stop-
bussikuljetukset näyt-
telyalueelle ja takaisin. 
Raviradan osoite on Ve-
sangantie 24, Jyväskylä. 
Tarkemmat ajo-ohjeet: 
www.killeri.fi.
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