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Jatkuu seuraavalla sivulla  

ILMO

ã ã Omatoiminen energiapuun korjuu kiinnostaa erittäin paljon, 
sekä Riuttolehto Oy:n ja Pentin Paja Oy:n osastoilla oli jatkuva kuhi-
na. Edulliset ja helppoasenteiset hakkuupäät kiinnostivat kävijöitä. 
Naarvan S23-malliin on saatavissa lisävarusteena myös halkaisu-
varustus, eli mahdollisuus valmistaa 50-senttistä pilkettä suoraan 
kannolta kuormaan. (TH)

Seinäjoen Sarka-messuilla kävi kahden päivän aikana reilut 10 000 
 kävijää. Maatilarakentamiseen keskittyvillä tapahtumalla on selvästi 
oma  paikallinen tilauksensa.  

   Tommi Hakala, Hannu Koivisto, Jussi Knaapi

Tarpeellinen 
paikallistapahtuma

Sarka-messut, Seinäjoki

Seinäjoki

ã Pilkekauppiaalla ei tarvitse välttämät-
tä olla etukuormaajallista traktoria. Kone-
farmin osastolla oli esillä pienkuormaaja 
puutavaran käsittelyyn, Sami-puukouralla 
varustettuna. Hintaa kouralla on Euro 
-sovitteisena 1 150 euroa, alv 0 %. (TH)

VALMISTUS
Reikälevy Oy
www.reikalevy.fi 

SAMI-pintalevittimet ovat kotimaisia ja hinnaltaan edullisia. 
Varmatoiminen peruslevitin on optimoitu suomalaisen tilan 
käyttötarpeisiin. 
Levittimet nyt -15 % (hinnat alv. 0 %)
SAMI 700 keskipakolevitin ................................................ 1 369 €
SAMI 2000 keskipakolevitin ............................................. 3 469 €
Kampanjahinnat voimassa 15.4.2013 saakka.

MYYNTI

Kotimaisten SAMI-kasvinsuojeluruiskujen hinta-laatu suhde 
on erinomainen ja varaosat helposti saatavilla.
Kasvinsuojeluruiskut nyt -15 % (hinnat alv. 0 %)
SAMI 900 ruisku / 12 m / Ecoline 3-lohkoinen .................. 4 050 €
SAMI 1300 ruisku / 15 m / Elektro 5-lohkoinen ................ 8 250 €
SAMI 2300 ruisku / 16 m hydraulinen / Bravo 300S ........ 15 180 €
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ã      Aalto-Arina tarjoaa perusteellisempaa palamista. Lähes kaikkiin puuta polttaviin kohteisiin suunnitellut arinamallit tehostavat 
palotapahtumaa. Ruuveilla korotettu malli on tarkoitettu pönttöuuneihin. Aalto-Arinan normaaliteräksiset versiot myy IKH, erikois-
teräksiset valmistaja. www.aaltoarina.fi (TH)

ã

ã Laidun Hereford on kolmen suupohjalaistilan (Teuva ja Kauhajoki) 
markkinointiyhteenliittymä, joka kasvattaa, jalostaa ja markkinoi He-
reford-emolehmätuotantoon pohjautuvaa naudanlihaa. Myönteinen 
kuluttajapalaute kannustaa eteenpäin, toteaa osakas Antti Toija. (JK)

ã Kymppikoneistuksen Jelppi-uutuus asennetaan toisen sivurajoitti-
men tilalle. Hydraulisesti säädettävä sylinteri helpottaa työkoneen kyt-
kentää ja toimii myös iskunvaimentimena. Kytkentävaiheessa sylinteriä 
voidaan säätää traktorin hydrauliikalla, joten kytkentä hoituu hytistä 
poistumatta. Ajossa sylinteri toimii iskunvaimentimen tavoin helpotta-
en vetovarsiin kohdistuvia iskuja.  Kymppikoneistuksen Tuomo Peltola 
viljelee maata yhdessä poikansa Jyrin kanssa, joten uutuustuotteen 
ideointi ja testaus hoituu omalla tilalla. Jelppi-rajoitinta myydään oman 
verkkokaupan kautta 790 euron hintaan (sis. alv 24 %).  
www.jelppi.com (JK)

ã  UPM Metsän osastolla esilteltiin koneellista istutusta, mukana oli 
New Holland Kobelkon edustaja Konekesko ja Bräcke-istutuslaitteita 
markkinoiva Uittokalusto Oy. Yhtiöiden omilla kohteilla jo n. 30 % is-
tutetaan koneellisesti. (TH)
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ã

Kauhavalaisen Nord Millsin LK-200-hallilämmitin on monipuolisempi 
ja kooltaan pienempi kuin firman aiempi ilmalämmitin. Uutuuden teho-
luokka on maksimissaan 20 kW. Laite voidaan varustaa kolmella eri 
tyypin polttimella: malja- ja putkimallisella pellettipolttimella sekä öljy-
polttimella. Kuvassa näkyy edessä öljypoltin ja takana putkimallinen 
pellettipoltin varustettuna hintaan sisältyvällä varastosiilolla. Poltti-
meksi käy myös monitoimipoltin tai nestekaasupoltin. Pelkkä lämmitin 
maksaa 1 800 euroa. Öljypolttimella varustettuna hinta on 2 700 euroa 
ja pellettipolttimella 4 500 euroa (hinnat verollisia). Tulossa on myös 
hieman isompi versio, joka toimii klapeilla ja jätepuulla. (JK)
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ã Sekä Pellon Group Oy:n markkinoima TIM
 että DeLaval esittelivät messuilla tuotannonohjausjärjestelmiä lyp-
sykarjatiloille. Kuvassa näkyvä DeLaval Herd Navigator sopii sekä 
robottinavetoihin että DeLaval-lypsyasemille. (HK)

ã Pellon Groupilla oli esillä kuitubetonilevyratkaisu lantakouruille. 
Muovilankuista tehtävät ovet ja väliseinät ovat kevytrakenteisia ja no-
peita asentaa. Kuvan valumuotti toimii myös valmiina pintana esimer-
kiksi lypsymontussa sekä makuuparsien päätyelementteinä. (HK)

ã Teuvalaisessa Nipere-yrityksessä uskotaan, että isoille sika- ja 
nautakarjatiloille tarkoitetulla tehomyllyllä on kysyntää. Vilja siirretään 
myllylle ruuvilla. Jauhatuksesta lähtee jauhoa eteenpäin 2–3 tonnia 
tunnissa, jos käytetään 15 kilowatin sähkömoottoria. (HK)

ã Opiskelija Lauri Asunmaa oli rakentanut 8-pyörävetoiseen ajoko-
neen Legoista. Kone kulkee kahdella vaihteella eteen ja taakse Lego-
moottorin vetämänä. Kaikilla toiminnoilla varustettu nosturi on kau-
ko-ohjattava. (HK)

ã Pekka Mönkkönen Lujabetonilta osoittaa, että jokaisessa palkissa 
CE-merkintä. Lujabetonin ritiläpalkki voitti VTT:n lujuustestin ylivoi-
maisesti, koska siinä on kantava rakenne koko palkin alalla, noin 15 
sentin välein. (HK)

ã

Beltskoopin kauhalevitin soveltuu purun, oljen, turpeen ja rehun 
 levitykseen. Myös huonolaatuinen ja epäpuhdas turve soveltuu ko-
neen kitaan. Toisin kuin paalisilppuri, kauha ei lennätä sytykkeitä 
 katto-orsille saakka, koska se toimii ilman puhallusta levitinmaton 
tuomalla vauhdilla. (HK)


