
Joka toinen vuosi pidettävän Ag-
romek-näyttelyn järjestelyistä 
vastaavat sekä Landbruk & Fö-
devarer (maatalous- ja elintar-
vikealan etujärjestö) että Dans-
ke Landbruksmaskinfabrikanter 
(Tanskan maatalouskonevalmis-
tajat). Järjestävien organisaatioi-
den tavoitteena on esitellä tans-
kalaista maataloutta ja maatalo-
uskonevalmistusta myös vien-
ninedistämismielessä, sillä vienti 
on molemmille elinehto (maata-
loustuotannosta menee vientiin 
reilut 60 prosenttia).

Nelipäiväiseen näyttelyyn tu-
tustui tällä kertaa yhteensä reilut 
45 000 kävijää, joista yli 5 000 oli 
ulkomaalaisia. Kävijöitä oli lähes 

8 000 enemmän kuin kaksi vuot-
ta sitten. Näytteilleasettajia oli yli 
500 ja 13 näyttelyhallin yhteen-
laskettu lattia-ala noin 4,5 ha.

Loppuvuoteen osuva näyttely-
ajankohta ei ole järjestäjän kan-
nalta paras vaihtoehto. Vuoden 
uutuudet on esitelty jo aiem-
missa näyttelyissä, ilmeisesti täs-
tä johtuen esimerkiksi suurista 
traktorivalmistajista oli muka-
na ainoastaan John Deere, New 
Holland sekä Same Deutz-Fahr ja 
Zetor paikallisen maahantuojan 
HCP:n osastolla. Konekatoa 
paikkasi osin hehtaarin halli, jo-
hon oli koottu kattava valikoima 
maarakennus- ja kunnallisteknis-
tä kalustoa. n

Tanskalainen Agromek-
näyttely oli perinteiseen 
tapaan varsin kotieläin-
painotteinen, nauta-ja 
sikapuolen kalustoa oli 
näytillä runsaasti.  Tästä 
huolimatta myös pelto-
puolen koneista kiinnos-
tuneelle riitti nähtävää.

n   Heikki Härkönen
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ã Uusi Kverneland S -paluuaura sopii sekä 
painonsa että rakenteidensa mitoituksen 
 puolesta 90–150-hevosvoimaisen, nelosmoot-
torilla varustetutun traktorin perään. Auran saa 
3–5-teräisenä, joko murtopultti- tai perinteisellä 
lehtijousi-laukaisulla ja joko portaallisella, 
 mekaanisella tai portaattomalla, hydraulisella 
viilunleveyssäädöllä.

Herning
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ã

Agromekissä oli tarjolla myös 
koeajoja. Tutustumislenkille pää-
si John Deere- ja New Holland 
-traktoreilla sekä parilla itsekul-
kevalla ruiskulla.

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã Hardin uusi DynamicFluid 4 
 -virtauksensäätöventtiili säilyttää 
entistä tarkemmin halutun ruisku-
tusmäärän ajonopeusmuutoksissa. 
Venttiilin ohjauselektroniikka toimii 
tehol lisen ruiskutusleveyden (käy-
tössä olevat lohkot), ajonopeuden, 
pumpun kierrosnopeuden, virtauk-
sensäätöventtiilin asennon ja puo-
mille menevän nestevirtamäärän 
 perusteella. Itse venttiili rakentuu 
kahdesta vastakkain asetetusta, 
 keraamisin pinnoin varustetusta 
pyöreästä levystä. Neste virtaa le-
vyissä olevien reikien läpi ja virtaus-
määrä säätyy toisen levyn kiertoliik-
keestä seuraavalla virtausaukkojen 
pinta-alamuutoksella.

ã Kubota tunnetaan meillä lähinnä pikkutrakto-
reistaan. Yrityksen valmistusohjelmaan sisältyy 
myös keskikokoinen Kubota MGX -sarja, jonka 
tuorein ja tehokkain malli on M135GX. Nelisylinte-
risen moottorin iskutilavuus on 6,1 l ja nimellisteho 
99 kW (135 hv). Voimansiirrossa on kolmiportainen 
synkronoitu aluevaihteisto, kahdeksanportainen 
powershift-päävaihteisto ja sähköhydraulinen 
suunnanvaihdin. Neliveto ja tasauspyörästöjen lu-
kot kytkeytyvät sähköhydraulisesti. Hydrauliikan 
tuotto on 84 l/min, nostolaitteen nostovoima 61 kN 
(6 100 kg) Ulkopuoliselle hydrauliikalle on vakiona 
kaksi ja valinnaisena neljä lohkoa. Etujousitus on 
valinnaisvaruste.
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ã Lelyn uuden Hibiscus 1515 CD Profi -karhottimen neljä roottoria 
kiinnittyvät V-malliseen runkoon. Siirtoajossa runko on luonnollisesti 
kapeimmillaan ja suurimmalla 14,8 metrin karhotusleveydellä kulje-
tuspyörien raideleveys on 8 m.

ã Amazonen uudella kosketusvärinäytöllä varustetulla Ambad-
terminaalilla voidaan hallita Amazone-kaluston lisäksi myös muita 
ISOBUS-yhteensopivia työkoneita. Järjestelmän avulla voidaan 
hyödyntää myös GPS-perustaisia toimintoja.

ã

     Tanskalaisen Harsö Maskinerin 12-metrisellä hinattavalla kiekko-
multaimella saavutetaan ajourakohtainen 24 metrin työleveys. Multain 
rakentuu kahdesta 6-metrisestä puoliskosta. Menomatkalla puoliskot 
ovat levitettynä siten, että niiden väliin jää ajouran kohdalle 12 m leveä 
puhdas kaista, joka käsitellään paluumatkalla yhdistetyillä puoliskoilla. 
Harva ajouraväli vähentää tallausta. Multaimen irrotus ja kytkentä su-
juvat nopeasti, näin se voidaan jättää pellolle vaunun lähtiessä säiliön 
täyttöön. Kuljetusasentoon taitetun multaimen leveys on 3 m.

ã New Holland 1290 CropCutter -kanttipaalain tekee poikkileikkaus-
mitoiltaan 1,2 x 0,9 -metrisiä paaleja. Suorituskyky on 20 % ja paalin 
tiheys 5 % aiempaa mallia parempi. Parannus perustuu suurelta osin 
järeämpään voimasiirtoon ja 48 iskuun minuutissa nostettuun mäntä-
nopeuteen. Voimanottotehon tarve on 110 kW (150 hv).

ã TeeJetin Sentry 6140 Tip Flow Monitor valvoo ruiskutussuuttimien 
toimintaa. Järjestelmä koostuu suutinrungoissa olevista virtausantu-
reista ja traktorin ohjaamoon sijoitetusta näytöstä. Järjestelmä hälyt-
tää sekä äänimerkillä että näytöllä, kun yksittäisen suuttimen virtaus 
muuttuu joko tukkeutumisen tai suuttimen kulumisen seurauksena va-
kiosta.

ã Trimblen uudella Vehicle 
Sync -järjestelmällä eri työ-
koneiden GPS-perustaisten 
ohjausjärjestelmien FmX-
hallintayksiköt ovat langat-
tomassa yhteydessä toisiin-
sa. Tiedot A-B-linjoista, 
päisterajoista, työstetyistä 
alueista ja levityskartoista 
siirtyvät helposti ja reaali-
ajassa koneesta toiseen. 
Näin kaikki työketjun osalli-
set ovat jatkuvasti selvillä 
siitä, mitä työnalla olevalla 
lohkolla tapahtuu ja osaavat 
sovittaa toimintansa sen 
mukaan.

ã      Texa-diagnostiikkatyökalulla sekä selvitetään traktorin elektronisten ohjausjärjestelmien häiriöitä että testataan järjestelmien kom-
ponentteja. Texa liitetään sovitusyksiköllä ja merkkikohtaisella kaapelilla traktorin diagnoosipistorasiaan. Yhteys asiaan liittyvällä ohjelmistolla 
varustettuun tietokoneeseen hoituu joko langattomasti Bluetoothilla tai langallisesti USB:llä. Laajasta valikoimasta löytyy sopiva kytkentäkaa-
peli yleisimpiin traktorimerkkeihin. Tanskassa sovitusyksikön, yhden merkkikohtaisen kaapelin ja ohjelman veroton hinta on noin 3 100 euroa. 
Kytkentäkaapeleiden verottomat hinnat vaihtelevat merkkikohtaisesti välillä 75–180 euroa. Texaa valmistaa italialainen Texa S.p.A.

ã

ã New Holland 125 Combi -paalainkäärinyhdistelmässä on 2,1-met-
rinen noukin, läpimitaltaan 470-millinen sullojaroottori, 20 vastaterää, 
ja kiinteä paalikammio. Paalin mitat ovat 1,22 x 1,25 m. Verkko- ja kal-
vosidonta sisältyvät varustukseen.

ã


