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Tämänvuotinen Le-
paa-näyttely ei sisältä-
nyt mainittavia yllä-
tyksiä, ellei sitten sitä 
lasketa, että kävijät 
olivat näytteilleaset-
tajien mukaan ot-

taneet mukaan-
sa positiivisen 
asenteen, ikään 

kuin taantumas-
ta ei olisi mitään 

tietoa.

Konekentän uutuudet koostui-
vat yritysten tuotevalikoiman kas-
vusta ja uusien mallien esittelystä. 

Vallitseva trendi jatkuu ja vah-
vistuu ilahduttavasti: perusko-
neiden käyttö monipuolistuu ja 
muuttuu ympärivuotiseksi run-
saan lisälaitevalikoiman ansiosta.

Järjestäjät ovat jo aloittaneet 
ensi kesän 50-vuotisjuhlanäytte-
lyyn valmistautumisen. Tämän-
vuotisen näyttelyn 8 000:n kävijä-
tavoite ylittyi noin 500:lla. n

Lepaa 2013 -näyttely sujui vaihtelevissa sääolois-
sa. Viimeisen rakennuspäivän rankkasade ei tois-
tunut, mutta iltapäiväkuurot aikaistivat yleisön 
poistumista. Näyttelyyn tutustui runsaat 8 000 
kävijää eli yli tavoitteen. 

n   Pertti Jalonen, Arto Turpeinen

Lepaa veti väkeä
Juhlanäyttelyn valmistelua

ã

ã

     Italialaisen Grillon val-
mistamat pienet, ruohonleik-
kurit ovat pitkään olleet turku-
laisen Konetoimi Oy:n jälleen-
myynnissä. Nyt oli vuorossa 
ammattimallien esittely koko 
rintaman leveydeltä. FD- ja 
FM-sarjan 4-vetoleikkureiden 
moottorina on Yanmar-diesel, 
leikkuupöytäleveydet ovat 
132–160 cm, ohjaamon taakse 
saa kippilavan tai 900/1 200 lit-
raa vetävän keruusäiliön. Pe-
ruskoneiden verottomat lähtö-
hinnat ovat noin 25 300–33 000 
euroa. Lämmitettävä ohjaamo 
maksaa noin 5 600 euroa. FX-
20 -etuleikkuri on sauvaoh-
jauksinen zero turn -malli. Voi-
manlähteenä on 14,7 kW:n 
bensa-Kawasaki, leikkuuleve-
ys on 132 senttiä. Perusko-
neen hinta on noin 10 500 eu-
roa. Tarjolla on myös keskileik-
kureita, joista kolme rinnekäyt-
töön tarkoitettuja. Niiden leik-
kuuleveys on 85 senttiä ja hin-
nat 4 900–6 900 euroa. PK-la-
va-ajoneuvoissa on taka- ja 
nelivetoisia malleja, joista ta-
kavetoisessa on bensiinimoot-
tori (13,2 kW), muut ovat die-
selmalleja (18,4–25 kW). Koko-
naispainot ovat 1 100–1 770 ki-
loa, renkaat maasto- tai nurmi-
käyttöön. Bensiinimallin vero-
ton hinta on 16 500, tehok-
kaimman dieselmallin vajaat 
30 000 euroa. (PJ)
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ã Finnmammutin osastolta löytyi traktorin 
metsäperävaunun päälle asennettu Risulava. 
Asennus oli ”demoversio”, ei lopullinen sovi-
tus, joka saadaan selvästi matalammalle. 
Tarkoituksena oli esitellä asennuksen help-
poutta. Lavaa kehitelleen ja sitä paljon käyt-
täneen Olli Tuomisen mukaan risut eivät la-
valta väylille varise, sen verran tiukkaan lai-
dat kuorman puristavat. (PJ)

  ã  Itävaltalaisen Schallerin valmistama Hu-
mimeter-kosteusmittari näyttää hakkeen kos-
teuden. Metrin mittaisen sondin päässä on 
näyttölaite. Mittausalue on 10–50 %. Perusva-
rustellun mittarin veroton hinta on hakkeelle 
890 euroa, turpeelle 1 090 euroa. Lisävarustee-
na saa USB-kaapelin ja siihen liittyvän tiedon-
siirto-ohjelman 290 eurolla. Myynnissä on 
myös viljankosteusmittareita, jotka perustuvat 
esipunnitun näytteen mittaukseen, pakettiin 
kuuluu myös elektronivaaka. Perusmalli mak-
saa 420 euroa ja datakeräimen sisältävä malli 
790 euroa. Ammeenmäki Oy (www.agri.fi). (PJ)

ã J-Trading on aloittanut kak-
sipaikkaisella ohjaamolla va-
rustettujen runko-ohjauksisten 
Holder-kiinteistötraktoreiden 
myynnin. Malleja on kaksi, 
C350 ja 370. Molemmissa on 
sama, 4-sylinterinen, 2,6-litrai-
nen Kubota-diesel, josta ote-
taan 36,5:n (50 hv) ja 49,2 kW:n 
(70 hv) teho. Hydrostaattisessa 
ajovoimansiirrossa on viisi no-
peusaluetta, suunnanvaihto on 
sähköisesti hallittava, ajonope-
us 0–40 km/h. Etunostolaite on 
vakiona, takanostolaite valin-
nainen. Monipuolinen lisälaite-
tarjooma varmistaa ympärivuo-
tisen käytön. (PJ)

ã Turvex-keskipakolevittimen rosterisäiliön 
tilavuus on 60 litraa, johon mahtuu noin 54 
kiloa lannoitetta. Laite voidaan kytkeä esi-
merkiksi ajoleikkuriin leikkuupöydän tilalle 
tai sen vetokoukkuun. Levittimelle on kaape-
liohjaus. Levitintä voidaan käyttää pienimuo-
toisten ja ahtaiden paikkojen lannoittami-
seen. Levittimen verollinen hinta on 2 130 
euroa. S.G. Nieminen. (PJ)

ã Ilkka Lilja Oy:n osastolle oli saatu uusi Davis-datakeräin Euroopan 
ensiesittelyyn. Keräin ottaa suoran internet-yhteyden Davisin pilvipal-
velimeen ja tallentaa halutut tiedot sinne, jolloin erillinen dataliittymä 
käy tarpeettomaksi. Laitteeseen saa myös erillisen IP-osoitteen, jol-
loin pilvi toimii varapalvelimena. Keräin on 8-kanavainen eli siihen voi 
liittää saman määrän erilaisia, säätä, kosteutta ja tuulta havainnoivia 
antureita. Käyttöjännite saadaan kesäisin aurinkopaneelista, talvella 
laite on akkukäyttöinen. Peruspaketti maksaa 600 euroa, vuosimak-
sun suuruus perustuu päivitystiheyteen: päivitys tunnin välein mak-
saa 98 euroa ja viiden minuutin välein noin 200 euroa vuodessa. (PJ)

ã Japa 305 BE Off-road -klapikombi ja -halkaisukone kulkevat 
mönkijän perässä maastoon. Kombimallissa katkaisuun on 13-tuu-
mainen terälaippa, halkaisuun vakiona 2/4-terä, valinnaisina 5- tai 
6-teräiset yksiköt. 2,3-metrinen poistokuljetin on niin ikään valin-
naisvaruste. Halkaisusylinterin läpimitta on 60 milliä ja työntövoima 
5,6 tonnia. Maksimi klapipituus on 45 senttiä ja katkaistavan pöl-
kyn läpimitta 30 senttiä. Käyttövoima saadaan bensiinimoottorista. 
305 BE:n paino on 540 kiloa. Peruskoneen verollinen hinta on 8 990 
euroa. 60 BE Off-road on vastaava malli pelkkään halkaisuun. Pöy-
dälle mahtuu enimmillään 60-senttinen pölkky. Halkaisusylinteri- ja 
terä ovat samoja kuin kombissa. 60 BE:n hinta on 3 790 euroa. 
-Laitilan Rautarakenne (www.japa.fi). (PJ)

ã Snowex-keskipakohiekoi-
tin on sovitettavissa atv:n tai 
pickupin perälautaan. SP-
3000:n muovisäiliö vetää 380 
litraa. Levitintä säädetään 
sähköisesti ohjaamoon kiinni-
tettävällä yksiköllä. Säiliön 
pohjalla oleva vibraattori var-
mistaa sen tyhjentämisen. 
Levitysleveys säädetään sii-
vekkeiden asentoa muutta-
malla. Yhdistelmä sopii ka-

peiden väylien ja 
jalkakäytävien 
hiekoitukseen. 
Levittimen ve-

rollinen suosi-
tushinta on 4 850 

euroa. SP-1575:n hin-
ta on 2 990 euroa. 
S.G. Nieminen. (PJ)

ã
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SAMPO ROSENLEW
HARVESTERIT
Kannattavaan harvennukseen.

SAMPO ROSENLEW
HARVESTERIT
Kannattavaan harvennukseen.

Sampo-Rosenlew Oy
Konepajanranta 2A, PL 50
28101 Pori 

Kysy lisää ja pyydä tarjous!
Jukka Salin 0400 836 941
Mikko Pihala 050 5001 092

SR 1066

SR 1046pro

UUSI HR46
Harvesteri
UUSI HR46
Harvesteri
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ã Gianni Ferrari Turbo Z on näppärän oloinen sauvaohjauksinen ajo-
leikkuri. 3-teräisen etuleikkurin työleveys on 112 senttiä, pöytä on 
nostettavissa ylös puhdistusta ja huoltoa varten. Vanguard V-Twin 
-bensiinimoottorin nimellisteho on 17 kW/23 hv. Sen voima siirtyy 
leikkurille kardaanin ja kulmavaihteen kautta, ajovoimansiirto on hyd-
rostaattinen. Koneen suurin siirtonopeus on 13 km/h. GF:n veroton 
tarjoushinta on 6 990 euroa. Wihuri Tekninen kauppa. (PJ)

ã Kolmipyörävetoisen Toro Reelmaster 3550-D -väyläleikkurin ko-
konaispaino on saatu alennettua 900 kiloon. Leikkuukeloja on viisi, 
kunkin leveys 46 senttiä, yhteensä 208 senttiä. Kone soveltuu erityi-
sesti väylien loppupäiden lähestymisaluiden viimeistelyyn ja pienten, 
9-reikäisten kenttien väyläleikkuriksi. 3-sylinterisen Kubota-dieselin 
nimellisteho on 18,5 kW (24,8 hv), voimansiirtoon on jatkuva 3-pyörä-
veto. Koneen siirtonopeus on enimmillään 16 km/h, leikkuunopeus 
0–11 km/h. Koneen veroton hinta on 37 500 euroa. Hako Ground & 
Garden. (PJ)

ã GT Air Inject 2G2 on erikoiskone golfkenttien viheriöiden ilmas-
tukseen. Koneen rungossa on kolme ilmasuutinta ja  yhdysrakentei-
nen, polttomoottorikäyttöinen kompressori, jonka paineisku ylettyy 
enimmillään 19 sentin syvyyteen. NH-Koneet Oy. (PJ)

ã

Wille 265:een on tarjolla Vilakoneen omien vaakatasoleikkureiden 
rinnalle tanskalainen Stensballe-leikkuupöytä. Toisen, kolmiteräisen 
mallin työleveys on 150 senttiä, toisen, kolmilohkoisen 250 senttiä. 
Pöytähydrauliikan ansiosta leikkuri nousee pesu- ja huoltoasentoon. 
Wihuri Tekninen kauppa. (PJ)

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Lue lisää ja löydä  jälleen-
myyjäsi osoitteesta 

www.norcar.fi
 

Kaikki työt yhdellä koneella!

Norcar-BSB, PL 22, Tehtaankatu 7-9, 66901 Uusikaarlepyy       Puh: +358 (0)6 7812 800 

Kääntyvä/oskilloiva runkonivel antaa 
erinomaisen vakauden, paras mah-
dollinen ketteryys ja tehokas voiman-
jako kaikille pyörille.

Erinomainen vakaus! Saatavana yli 50 eri työlaitetta!

Haemme jälleenmyyjiä 
kotimaan myyntiin.
Lisätietoa saat numerosta 
050-5947  783 / Mats Kock

Uusi a70 -sarja esittelyssä
Maxpossa 5.-7.9.2013.

Osasto A39

Sadevesiputket
Salaojaputket
Rumpuputket
Lieteputket

Kaivot
Tarvikkeet

Yli
30 vuoden
kokemus!

kokenut kumppaniValitse tilalle

Asiantunteva ja joustava 
kumppani takaa onnistumisen 
putkihommissa.

Laitetaan yhdessä hommat putkeen!

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi
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ã Dynaset esitteli hydraulista painepesuriaan. Tällä kertaa voiman-
lähde oli hieman erikoisempi, sillä hydraulipumppu oli asennettu 
450-kuutioiseen Husabergin enduropyörään. Pesurin maksimi vesi-
paine on 200 baria ja virtaus 30 litraa minuutissa. (AT)

ã Lumilingoistaan ja kauhoista tunnettu Oxsa laajentaa valikoimaa 
myös paalipihteihin. Ohutlevytekniikalla tehdyn rungon koteloraken-
teen luvataan olevan erittäin luja ja kevyt. Pihtiosa on valmistettu ko-
telorakenteen ja putkirungon yhdistelmästä, jolla on saavutettu suuri 
vääntöjäykkyys. Sylintereitä on kaksi. Pyöräpaalin maksimi halkaisi-
jaksi ilmoitetaan 180 cm. (AT)

ã Ekotjänst Lindgård Oy:n uutuuksiin kuuluvat McConnel-puomi-
murskaimet ja kaiteenalusleikkurit. PowerArm PA5555 -murskaimella 
saavutetaan 5,5 metrin ulottuvuus.  Laite tarvitsee virtausta 102 litraa 
minuutissa, maksimissaan 210 barin paineella. Leikkuupäähän löytyy 
useita eri terävaihtoehtoja ja leveyksiä. (AT)

ã

Kubotan KX080-4-uutuusmalli painaa noin kahdeksan 
tonnia. Taso3B-päästöt saavutetaan pakokaasun takaisin-
kierrätyksellä (EGR) ja DPF-suodattimella. Koneessa on va-
kiona  kaksi lisähydrauliikan propolinjaa, joiden öljynvirtaus-
ta voidaan säätää suoraan näyttöpaneelilta. (AT)

› UUSI› UUSI

Pitoa ja kestävyyttä

Nokian 
Loader Grip 

Nokian 
Loader Grip 2 

Nokian 
Loader Grip 3 

Nokian Raskaat Renkaat Oy

PL 20, 37101 NOKIA 

Puh. 010 401 7000 

heavy@nokiantyres.com

www.nokianraskaatrenkaat.fi 

Vain puhdistettuja öljyjä, 
ei myrkyllisiä kemikaaleja

TM

Nokian Loader Grip -renkaat
Sujuvaa ympärivuotista urakointia Nokian Loader Grip -erikoisrenkailla. 
Vakaat ja pitävät renkaat takaavat, että pito säilyy ja työ käy tehokkaasti 
säässä kuin säässä.


