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Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja  
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi  
suoraan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.
Koneviesti ei vastaa ideoiden toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Lukijan

IDEA

Ämpäri suojaksi

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Krister Nyman Pedesören Lillbystä 
kyllästyi heinäkoneiden ahtaisiin ja 
hankaliin voimanoton akselin suo-
juksiin. Hän kiinnitti työkoneeseen 
alkuperäisillä ruuveilla ja peltivah-
vikkeilla pehmeästä muovista teh-
dyn ämpärin. Nyt akseli on helppo 
irrottaa rasvausta varten ja käytössä 
nivel on taatusti hyvin suojattuna sy-

vässä ämpärissä. Patentti toimii huo-
mattavasti paremmin kuin entinen, 
pieni ja ahdas suojus. 

Visa Vilkuna

Hydrauliikkaöljyn tipat talteen

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

Nykyajan traktoreissa on hydrauliik-
kalohkojen alla usein pienet öljynke-
räyssäiliöt. Muoviset ja melko pienet 
säiliöt haurastuvat ja rikkoontuvat 
auringon sekä pakkasen yhteisvai-
kutuksesta. Jotta öljy ei valuisi pit-
kin traktorin perää, on rikkinäisten 
tilalle hankittava uudet säiliöt. Saa-
tavuus voi olla kuitenkin huonoa.

Lähes jokaisen maatilan ja kone-
miehen nurkista löytyy litran vetoi-
sia ATF- tai muita öljypulloja. Näis-
tä pulloista saa mainiot öljynkeräys-
säiliöt. Korkkiin porataan öljyletkun 
mentävä reikä, ja tökätään pullo pai-
kalleen. Tarvittaessa yhdellä nippu-
siteellä varmistetaan, että öljyn valu-
minen on taas aisoissa. Uusi, isompi 
ja kestävämpi säiliö ei maksanut eu-

roakaan. Tämä konsti toimii hyvin 
ainakin Deutz-Fahr Agrotron 120- 
ja Valtra 8150 -malleissa.

”Pienellä sommittelulla ratkaisu 
toimii monessa muussakin merkis-
sä ja mallissa”, sanoo omiin trakto-
reihinsa huokeat säiliöt asentanut 
Mikko Laitinen Nilsiän Palonur-
mesta.

Visa Vilkuna

Kun tehdasuuden, hinattavan Ama-
zone ZA-M -keskipakolevittimen 
pyörä hajosi neitsytmatkallaan, pää-
si kauhajokelaiselta Jorma Rajahal-
meelta manaus. Levittimen pyörät 
olivat liian pienet ja niiden sijoitus 
oli väärä.

Tomi Rajahalme ideoi koneen 
muutoksen ammattikoulussa. Pyö-
rät vaihdettiin keinuteliksi, joka on 
epäkesko siten, että etummainen 
pyörä on lähempänä telin keskipis-
tettä, jolloin paino jakaantuu suu-
reksi osaksi etupyörälle. Etummai-
nen pyörä kulkee lisäksi traktorin 
pyörien ulkopuolella kuormittaen 
tasaisemmin leveämmältä alueelta. 
Takimmaiset pyörät tulevat kevy-
emmin samaa uraa traktorin pyö-
rien kanssa. Koukussa ei enää ko-
lise ja raskas lannoitelevitin kulkee 
tasaisesti piittaamatta pellon tai tien 
epätasaisuuksista. 

Hannu Koivisto

Hinattavaan 
keskipakolevittimeen teli

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

siirtoleuka- 
pihdeillä.

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen kuvakkeen ta-
kaa  löytyvällä lomakkeella. Sa-
maa  lomaketta voi käyttää myös 
 paras juttu -äänestykseen.

KV 9/2013 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Kimmo Kotan  juttu 
”Rastu-Hannun pajaniksit” 
(s. 116).

Avaa sanainen arkkusi 
ja kerro meille, mikä leh-
dessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klik-
kaamalla osoitteessa 
www.koneviesti.fi olevaa 
 ”Anna palautetta” -kuva-
ketta. Voit myös lähettää 
sähköpostia  osoitteella 
palaute@koneviesti.fi tai 
lähestyä meitä  kirjeitse: 
Koneviesti/toimitus
sihteeri, PL 485, 00101 
Helsinki.

Lukijalta & Lukijalle
Äänestä paras 
juttu ja voita 
 työkaluvyö
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 29.7.2013 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillam-
me olevaa ”Anna palautetta” 
-kuvaketta. Kirjoita kommenttisi 
ja yhteys tietosi sivun vastaus-
ruutuihin. Voit myös lähettää 
sähköpostia osoitteeseen 
 palaute@koneviesti.fi tai  
vastata posti kortilla  Koneviesti,  
PL 485, 00101 Helsinki. 

Kaikkien vastan-
neiden kesken 
 arvomme työ-
kaluvyön. 

Edellisen   
arvonnan voitti  
Mauri Kaaja,  
Sastamala.


