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Seinäjoki
Farmari-näyttelyn konekenttä oli tänä 
vuonna ilahduttavan laaja, joskin suurim-
mat uutuudet oli säästetty syksyn 
näyttelyihin. Kävijämääräkin 
kipusi yli sadantuhannen. 

   Tommi Hakala, Heikki Härkönen, 
Hannu Koivisto, Kimmo Kotta, 
Uolevi Oristo, Tapio Vesterinen

Satatonnia 
rikki

Farmari 2013, Seinäjoki

ã New Hollandin LM5080 Plus -kurottaja yltää 
9,6 metrin korkeuteen. Sivukaltevalla alustalla 
toimittaessa kurottajaa voidaan ”suoristaa” etu-
akselin kallistuskulmaan vaikuttavalla, kaksitoi-
misella hydraulisylinterillä. Muutoin tekniikka ja 
suoritusarvot ovat samat kuin Agritekin mata-
lammalle nostavilla NH-kurottajilla. (HH)Jatkuu seuraavalla sivulla  



NRO 10     18. 7. 2013 69NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT68 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT NRO 10     18. 7. 2013

ã Zetor Major on edullinen perustraktori. Nelisylinterisen, ahdetun 
moottorin iskutilavuus on 4,16 l ja teho 57 kW (77 hv). Kuivan kaksois-
kytkimen kerametallipuoli toimii ajovoimansiirron ja massapuoli voiman-
oton kytkimenä. Ajovoimansiirrossa on mekaaninen suunnanvaihdin ja 
12 välitystä (neljä pää- ja kolme aluevaihdetta) kumpaankin suuntaan. 
Suurin ajonopeus on 30 km/h. Maahantuoja HCP Finland Oy. (HH)

ã Zetor Forterra HSX 140 on kokenut uudistuksia, mm. akseliväli on 
aiempaa pidempi ja ohjaamojousitus täydentää varustusta. Ensin 
mainittu parantaa ajovakautta ja jälkimmäinen luonnollisesti ajomu-
kavuutta. HCP Finland Oy. (HH)

ã Multiva Wingmaster -kultivaattorin oljenmultauskykyä kovilla 
mailla on tehostettu. Etummaiset piikit on varustettu heittävillä jatko-
siivekkeillä, joissa on hanhenjalkaterät. K-maatalous. (HH)

avance heräsi pitkästä 
unestaan

ã Kun Mattilan Jukan ja Haapakorven Arton (oik.) hoitelemat 
puhalluslamput olivat saaneet sytytyskuulat punahehkuun, alkoi 
Lauri Kumpulainen veivata vauhtipyörää. Ensi alkuun ainoita 
elonmerkkejä olivat savutupsahdukset ja voimakkaat pamauk-
set – yli 70 vuoden unesta ei niin vain herätä. 

Farmari-näyttelyssä nähtiin Suomen vanhimman traktorin, Avance-
moottoriauran, juhlava ensikäynnistys. Ihan ensimmäisistä veivauksis-
ta Avancen moottori ei vielä intoutunut pyörimään. Taidokkaita savu-
renkaita kyllä tuli ja kumeita pamahduksia. Pikaisten ensiaputoimien 
jälkeen alkoi tapahtua, ja moottori pyöri lopulta vinhaa vauhtia tomeran 
papatuksen kiiriessä ilmoille.

Seuraava käynnistys onnistui jo ensi yrittämällä, mikä oli kunniaksi 
kaikille Suomen masinisteille, olihan näytöstä seuraamassa itse presi-
denttipari. Onneksi Avance ei riivautunut roiskuttamaan ilmoille mitään 
ylimääräistä, ainakaan Saulin takilla enempää kuin Jennin koltullakaan 
ei näkynyt öljyläikkiä, vaikka he seisoivat aivan moottorin vieressä. Pre-
sidenttipari oli ilmeisen tyytyväinen näkemäänsä, niin kuin myös Avan-
cen omistajat Päivi ja Antti Piha. Avancen odotettu ensikäynnistys 
voitaneen julistaa siis kaikin puolin onnistuneeksi. Aiheeseen palataan 
vielä useita kertoja – kaikkea ei ole vielä kerrottu.

Kimmo Kotta

ã New Holland T5 Electro Command -traktorit täydentä-
vät Agritekin NH-valikoimaa. T5 EC-malleja on yhteensä 
kolme, kaikissa on 3,4-litraiset nelosmoottorit. Mallikohtai-
set tehot ovat 73, 77 ja 84 kW (99, 107 ja 114 hv). Electro 
Command -ajovoimansiirto on toiminnoiltaan vastaava 
kuin suuremmassa NH T6-sarjassa. Järjestelyn ansiosta 
saadaan käyttöön kahdeksan välitystä ilman ajokytkimen 
käyttöä. Vakiona välityksiä on 16 kumpaankin suuntaan, 
ajonopeushaarukka on 2,7–40 km/h. (HH)

ã       Agritekin uusi Case IH Farmall U Pro -sarja koostuu kolmesta mallista. Kaikissa on sama 3,4-litrainen nelosmoottori. Mallikohtaiset tehot 
ovat 73, 77 ja 84 kW (99, 107 ja 114 hv). Uusi ZF-ajovoimansiirto koostuu kaksiportaisesta alue- ja neliportaisesta päävaihteistosta, neliportai-
sesta pikavaihteesta sekä sähköhydraulisesta suunnanvaihtimesta. Välityksiä on 32 molempiin suuntiin ja ajonopeushaarukka on 1,8–40 km/h.  
Vaihdevivun päässä on aiemmista Case IH:sta tuttu Multicontroller-kahva, jonka päässä olevilla painikkeilla hallitaan pikavaihdetta, ajokytkin-
tä, ajosuunnanvaihtoa, takanostolaitetta ja kahta ulkopuolisen hydrauliikan lohkoa. (HH)

ã

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã Ferrari Thor 95 -traktorissa on VM-
moottori, jonka suurin teho on 91 hv. Suu-
rin vääntömomentti on 420 Nm, ja se saa-
vutetaan 1 000–2 000 kierroksella.Trakto-
rissa on 16+16-vaihteinen mekaaninen 
vaihteisto. Istumasuunnan vaihto sujuu 
parissa minuutissa. Traktorin verollinen 
hinta on 48 500 euroa. KK-Trade Oy. (UO)

ã Ekotjänst on laajentanut murskainkalustoaan jokamiesluok-
kaan Power Arm 5555 Eco -mallillaan. Puomin pituus on 5,5 met-
riä ja se liikkuu joka suuntaan. McDonnelin mallisto on laaja kol-
mesta kahdeksaan metriin. Koneen oma hydrauliikka on vikkelä 
1 200 moottorikierroksella, jolloin ulosotto pyörittää hydrauliik-
kaa 540 kierroksen asennolla. (HK)

ã Kipan 3200 PLL -uutuus on tarkoitettu olennaiseen: IsoVaunua ei 
ole jousitettu akseleistaan eikä aisastaan. Siinä ei ole kääntyvää teliä, 
183 sentin napavälistä huolimatta. Kantavuutta on 20 tonnia. 7,5-met-
risen lavan vesitilavuus on tasalaidoin 25,6 kuutiota. (HK)
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ã Sampo Rosenlew -puimuriedustus siirtyy täysimääräisenä Agco 
Suomen vastuulle syyskuun alussa. Myynti-, huolto- ja varaosakulu-
tukset hoidettiin valmiiksi alkuvuodesta. Esittelypuimurit ja varaosat 
on toimitettu myyntipisteisiin. Sopimushuoltoa on vahvistettu kuudel-
la uudella yrittäjällä, joilla kaikilla on pohjana vankka kokemus SR-
puimurihuollosta. (HH)

ã

Agritek toi Seinäjoelle näytille New Holland CR -sarjan sylinteripuimurin. 
CR-sarja koostuu viidestä mallista. Nyt esitelty CR9070 on sarjan keskim-
mäinen. Iskutilavuudeltaan 10,3-litraisen kuutosmoottorin nimellisteho on 
330 kW (449 hv). Vakioleikkuupöydän leveys on 7,3 m. Puintikelan ja kohli-
met korvaavia, pituudeltaan 2,64- ja läpimitaltaan 0,56-metrisiä puintisylin-
tereitä on kaksi. Viljasäiliön tilavuus on 11,5 m³. Vakiorengastus on edessä 
900/60R32 ja takana 540/65R30. Tässä tapauksessa etenemiskyky on var-
mistettu valinnaisvarustukseen sisältyvillä kumiteloilla. (HH, kuva TV)

ã Isokyröläinen Maunu Salo hankki Einböck 
Pro -nurmen täydennyskylvökoneen neljä 
vuotta sitten. Hankinnan perusteena oli nur-
miviljelyn tehostaminen sekä laadullisesti et-
tä määrällisesti, ja vielä aiempaa kustannus-
tehokkaammin. Tavoitteet saavutettiin. Ein-
böck-koneita edustava Ekotjänst Lindgård 
on luonnollisesti hyödyntänyt Salon koke-
muksia markkinoinnissaan. Hänelle luovutet-
tiin kunniakirja Farmari-näyttelyssä. Kuvassa 
vasemmalla Boris Lindgård ja oikealla Maunu 
Salo. (HH)

ã Yrma myy Mepun maahantuomia, kana-
dalaisia pyöräalustaisia Wheatheart-ruuvikul-
jettimia. Pyörien varassa olevaa kuljetinta on 
helppo siirtää. Se sopii sekä siilojen täyttöön 
että tyhjennykseen ja myös tasovarastojen 
täyttöön. Kuljettimen saa joko 8, 10 tai 13 
tuuman putkella. Sähkömoottorikäyttöisten 
kuljettimien putkipituudet ovat välillä 9,5–
21,5 ja traktorikäyttöisten 18,6–27,7 m. Kah-
deksan tuuman putkella varustetun kuljetti-
men siirtokyvyksi ilmoitetaan 15 asteen nou-
sukulmalla 81 t/h. (HH)

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã Koneta tuo maahan lietteen ja lannoitteen levityskalustoa sekä 
kuljetuskalustoa. Veturina on Challengerin Terragator. Catin 11,1-lit-
raisessa moottorissa on 400 hevosvoimaa tehoa. Lietepytyn 27,5 
kuutiota mullataan 8,75 metriä leveällä kiekkomultaimella. (HK)

ã Hyväkone Oy oli mukana laajalla perä-
vaunu- ja pienkuormaajamallistollaan. 
Giant 204 SW on uutuus, joka painaa ton-
nin. Nostokapasiteetti on oman painon ver-
ran. Pieni malli on varustettu hydraulisella 
suunnanvaihdolla. Voimansiirto on toteu-
tettu napamoottoreilla täysin hydraulisesti. 
Puomisto on varustettu kaikissa malleissa 
vakaimella. (HK)

ã Tempo-imulevitinvaunu on uutuus, jota ei ehditty vielä viimeiste-
lemään käyttökuntoon Farmari-messuille. Hertelin alipainepumppu 
toimii hydraulimoottorilla. Ajonaikainen kierrätys on vakiona. Sekoi-
tustehoa on parannettu yläpuolisella letkutuksella. Aiemmissa mal-
leissa letkut olivat alapuolella. (HK)

Katso Video!

www.koneviesti.fi

KUN LAATU RATKAISEE

www.konekesko.f i /saris

Saris PL2027 

3290,–alv 0 %

Kysy myös muita Saris-vaunuja!

• Kokonaispaino 2700 kg  •  Kuormatilan sisämitat 204 x 406 cm 
• Jäykät, pokatut alumiinilaidat  • Isot, 185C814 -renkaat

TA R J O U S

+ toimitusmaksu & rahti • Takuu 36 kk
• Rajoitettu erä • Tarjous voimassa 31.8.13 saakka

Myynti: K-maatalous

Yksiosainen saumaton pohjalevy.

Teräslokasuojat 
ja roiskeläpät.

28 cm maavara mahdollistaa 
vetämisen jopa muhkuraisella 
pellolla. 

85 cm teliväli parantaa 
veto-ominaisuuksia. 

150 cm pitkä vetoaisa rauhoittaa 
peruutusta ja sallii jopa 6 metris-
ten tavaroiden kuljetuksen!

8 kpl runkoon v-uraan 
upotettuja valuteräksisiä 
sidontalenkkejä.
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ã Kuningas on kuollut ja prinssi on ottanut vallan. Näin voisi todeta 
Toyota Hiacen poistuttua markkinoilta ja uuden Proacen saavuttua 
esittelyyn. Eurooppalaista perustaa oleva etuvetoinen malli astuu to-
della suuriin saappaisiin. (TH)

ã Kipa TR 250 on trukkeihin tarkoitettu pikakiinnitteinen lumiaura. 
Jousitetulle, 250 senttiä leveälle terälle on kymmenen eri kääntöasen-
toa. Hintaa levyllä on 1 230 euroa. (TH)

ã Talveen varautuminen oli jo näkyvissä. Koskelo Forest Oy esitteli 
uuden alennusvaihteellisen ja lapasyöttöisen Karhu 275 -lumilingon. 
Tyyppinumero kertoo höyläysleveyden, Lingolla on painoa 950 kiloa. 
Hydraulikäyttöiset heittoluukut mahdollistavat puhallettavan lumen 
suuntaamisen. Linkoa myy valmistaja. (TH)

Pienessä pilkekoneessa 
uusia ideoita
Regon R1 -pilkekoneet olivat näyttelyssä ensiesittelyssä. Täyshydrau-
lisen koneen toiminnoissa on tehty uusia ratkaisuja. Rullaketjulla puuta 
siirtävä syöttöpöytä toimii myös puunnostimena, eli koko syöttöpöytä 
laskeutuu maahan asti. Katkaisulaippa liikkuu katkaisun aikana pysty-
asennossa. 

Katkaisun jälkeen pölkky putoaa asetinlevylle, joka kippaa sen katkai-
sun jälkeen halkaisukouruun. Ratkaisulla varmistetaan lyhyidenkin pölk-
kyjen asettuminen kunnolla halkaisukouruun. Lyhyiden pilkkeiden tar-
ve on lisääntynyt pienten takkojen vaatiessa nykyisin monesti 25 sen-
tin pilkkeitä. 

Katkaisun purunpoistosuunta on koneen taakse. Puru on mahdollis-
ta puhaltaa myös suoraan siirtolaatikkoon. Kuljetin on sivusuunnassa 
kolmeen eri asentoon käännettävä 3,4-metrinen kolakuljetin. 

Koneesta on kolme eri versiota; traktorin hydrauliikalla toimiva (5 790 
euroa), voimanulosottoakselikäyttöinen (6 295 euroa) ja sähkökäyttöi-
nen (6 990 euroa). Konetta valmistaa ja myy Regon Ay Haapajärveltä. 
Toimitukset alkavat lokakuussa.

Tommi Hakala

ã Nokka 951 ja taampi 819 ovat uusia metsäperävaunumalleja. 
Rakennetta on yksinkertaistettu: teli ja pankot on kiinnitetty yksi-
palkkirunkoon kiinteästi. 951-mallissa on aisankäännössä kaksi 
kääntösylinteriä. Teleskooppisilla tukijaloil-
la ja 3567-nosturilla varustettuna  yh-
distelmän hinnaksi ilmoitettiin  
19 096 euroa. Nokkaa myy on  
K-maatalous. (TH)

ã Patruuna 3162 -uutuusnosturi sijoittuu suosittuun kokoluokkaan. 
Ulottuvuudeltaan 6,2-metrinen ja 31 kNm nostovoiman omaavan nos-
turin ja Patruuna 9 -vaunun yhdistelmän hinnaksi ilmoitettiin 17 782 
euroa. Patruunaa myy Konefarmi. (TH)

ã Möre-metsäperävaunumallisto oli katta-
vasti esillä. Kuvan kaksipalkkisen SF-9-vau-
nun ja 6545-nosturin yhteishinnaksi ilmoitet-
tiin 11 900 euroa (alv 0). SF 11 -perävaunu-
malliin  on saatavissa myös kippilavavarus-
tus vilja/soralaidoilla. Möreä myy Ab Agro-
Ytmek Oy. (TH)

ã SCS-Kombi on siirtopyörästöllä ja sähkö-
moottorilla toimiva uusi pilkekone. Katkonnan 
ketjusaha toimii sähkömoottorilla, ja halkai-
suterä on neljään osaan halkova. Maksimi 
pölkyn paksuus on 30 senttiä ja valmiin pilk-
keen pituus 52 senttiä. Vain 230-kiloinen kone 
maksaa 2 850 euroa (alv 0). Sitä myy Scan-
dinavian Chain Supplier Ab. (TH)

ã CLM Lastausramppi helpottaa pakettiautojen kuormausta. Pikakiinni-
tyksellä takaoven tai -luukun eteen kiinnittyvän rampin kantavuus on 
400 kiloa ja pituusvaihtoehtoja on kolme. Kuvan 2-metrisen mallin hinta 
on 1 442 euroa (alv 0). Ramppeja myy Trailerkeskus Oy. (TH)

ã Mottimaster oli Farmari-
näyttelyn varsinaisia maail-
manuutuuksia. Kone on ainoa 
klapikone maailmassa, jossa 
katkaisusta huolehtii vannesa-
ha. Messuilla konetta pyöritti 
7,5-kilowattinen sähkömoottori. 
Konetta voi pyörittää myös trak-
torilla. Reilun kymppitonnin ko-
ne sopii teholtaan paremmin 
ammattikäyttöön. 1,2-millisen 
terän etuna on pieni purumäärä 
ja terän öljyttömyys. (HK) Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

ã Herkules 14 -täsmälevittimen levityslau-
taset ovat 96-senttiset. Aggressiivinen poh-
jakuljetin on varustettu 8-luokan kovalla 
lenkkiketjulla. Levityslautasten pyörimisno-
peus on 400 kierrosta minuutissa, mikä ta-
kaa hyvän levitystuloksen. (HK)
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ã KK-Trade Oy:n osastolla oli CEMOn valmistama siirrettävä vesi-
säiliö, jonka tilavuus on 1000 l. Säiliö on laitumella juottoa varten va-
rustettu kahdella juottokupilla. (UO)

ã

Grimme SE-260 on uusi kaksirivinen perunnanostokone, jonka säi-
liö vetää 6 tonnia. Koneen 9,2 tonnin paino on kaksiriviselle koneelle 
kohtuullinen, rengaskoko on 800/45-30.5. Kone on valmistajan mu-
kaan edullinen, vaikka se on varustettu mm. ISOBUS-yhteensopivalla 
ohjausjärjestelmällä. Grimmen myynnistä ja huollosta vastaa GR Ser-
vice Oy Ab. (UO)

ã LMTracin lehti-imu-
ri on suuremman pu-
haltimen ansiosta ai-
kaisempia malleja te-
hokkaampi. Imuri on 
varustettu harjalla, jo-
ka nostaa märkiä leh-
tiä nurmikon pinnasta. 
Hydraulimoottorin 
pyörittämän harjan 
nopeutta voidaan 
säätää ja se voidaan 
myös kytkeä pois 
käytöstä hiekkaisen 
pinnan imuroinnin 
ajaksi. Myynti: Lai-Mu 
Oy jälleenmyyjineen. 
(UO)

ã Tuurinkoski-Yhtymä Oy valmistaa sorastuskasettia, joka voidaan 
asentaa traktorin perävaunun lavalle tai vaikkapa puutavarakärryn 
kuormatilaan. Säiliön koko on 4,5 m3. Patentoitu laite maksaa koh-
tuulliselta kuulostavat 5 000 euroa, koska renkaita ja akselistoa ei tar-
vita. Myynti Tuurinkoski-Yhtymä Oy. (UO)

ã Metallipalvelu Hartikaisen uutuustuote tulee myyntiin ensi kesänä. 
Pyöröpaalien keräykseen ja siirtoon suunniteltuun vaunuun mahtuu 
kerralla 10 pyöröpaalia. Paalit nousevat kyytiin vaunun omalla meka-
nismilla hydraulisylinterien voimin. Tottunut käyttäjä noukkii paalit 
kyytiin pysähtymättä, eikä kuormaa tarvitse erikseen sitoa. Myynti-
versioon on tulossa säätömahdollisuus, jolla mahdollistetaan eriko-
koisten paalien ajo. (TV)

ã MTT:n ja Pellon Groupin yhteistyönä kehitetty BioSampo-lannan-
käsittelyjärjestelmä on edennyt testausvaiheesta myyntikuntoon. Jär-
jestelmä jakaa sian lietelannan typen ja fosforin osalta omiin, kasville 
käyttökelpoisessa muodossa oleviin lannoitejakeisiin. Lannan käsitte-
lyn lisäksi biologinen käsittelyprosessi tuottaa merkittävästi lisäläm-
pöenergiaa. Laitteiston tarkempi esittely on Koneviestin numerossa 
3/2013. (TV)
 

ã JM Steel Oy valmistaa itsekantavia, elementtirakenteisia teräs-
kaarihalleja sinkitystä ja polyuretaanipinnoitetusta teräslevystä profi-
loimalla. Myös kaikki muut osat ovat kuumasinkittyä terästä. Hinnat 
alkavat 79 eurosta lattianeliötä kohden (alv 0%). Myös pystytyspalve-
lut kuuluvat valikoimaan, 200 neliöinen halli nousee 3–4 miehen ja 
saksilavanosturin voimin neljässä päivässä. Halli voidaan pystyttää 
suoraan asfaltille, erillisiä perustuksia ei välttämättä tarvita. (TV)

ã ã Biofiren 3x5 m hydraulitoi-
minen pohjapurkain soveltuu 60–
700 kW palopäille. Kattilakokojen 
kasvaessa tarve suuremmille 
syöttöjärjestelmille lisääntyy, ker-
too toimitusjohtaja Reijo Santala. 

Uutuustuote oli myös 500 kilowatin 
kuivurikäyttöön soveltuva poltin ke-

raamisella palopäällä, joka sopii kaik-
kiin markkinoilla oleviin kattiloihin. (TV)

ã Karjatalouden ko-
neisiin ja rehunkäsit-
telylaitteisiin erikois-
tunut Agrok Oy tuo 
maahan Neuro-vilja-
siiloja ja -kuljettimia. 
Neuro on perinteikäs 
yritys, joka valmistaa 
eurooppalaiset, lu-
juus- ym. määräykset 
täyttävät sinkityt sii-
lonsa Saksassa. Siilo-
valikoima on laaja, 
pienimpien siilojen lä-
pimitta on 2,7m ja 
suurimpien tilavuus 
10 000 m3. Ensimmäi-
set, Suomeen myydyt, 
tuuletuspohjalla va-
rustetut siilot toimite-
taan elokuussa. (UO)

Konekaupan uusi aluevaltaus Maspart.com auttaa varsinkin pieniä val-
mistajia ja maahantuojia verkkokauppaan siirtymisessä. Päämääränä on 
koota laaja valikoima uusia koneita ja varaosia yhden verkkosivun alle. 

Tuotteiden vienti verkkokauppaan on määrästä riippumatta mak-
sutonta, toiminta perustuu jälleenmyyntikatteeseen ja mediamyyntiin. 
Maspart.com toimii verkkokauppaportaalina, jossa valmistaja tai maa-
hantuoja saa tuotteelleen kauppanäkymän ilman omia investointeja ja yl-
läpitokustannuksia. Tavarantoimittajan tarvitsee määrittää vain tuotteen 
myyntihinta. 

Omaa varastoa ei ole, vaan tavarat lähtevät verkkokaupassa tapah-
tuvan maksusuorituksen jälkeen suoraan tavarantoimittajan varastosta 
asiakkaalle. Verkkokaupasta löytyy tuotteita lasinpesunesteistä kaivin-
koneisiin.

Tapio Vesterinen

Varaosat ja 
koneet verkosta


