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Tsekkiläisen Mitaksen ja Gali-
leo Oy:n yhteistyönä lanseerattu 
PneuTrac-telarenkaan kylkira-
kenne on poikkeava. Se ei ole 
normaalityyliin joustava vaan 
eräänlainen paljerakenne, joka 
joustaa kuin hanurin palje, ja sallii 
täten kulutuspinnan mukautumi-
sen alustaan hyvin pitkältä mat-
kalta. Valmistajan alustavissa 
testeissä renkaan kosketuspinta-
ala ja vetovoima ovat kasvaneet. 
Sivusuuntainen rakenne on va-
kaa. Rengasta odotetaan markki-
noille kahden vuoden kuluessa. 
(JK)

ã Rauch Axmat -lan-
noitteenlevitin säätää 
levitysleveyttä auto-
maattisesti siten, että 
säädetty työleveys saa-
vutetaan kaikissa olois-
sa. Automatiikka estää 
päällekkäislevitystä ka-
ventamalla työleveyttä 
tarpeen mukaan. Auto-
matiikka muuttaa lan-
noitteen pudotuspaik-
kaa lautaselle siten, et-
tä haluttu työleveys 
saavutetaan. Levitys-
määräleveys määrite-
tään tutkan avulla, joka 
mittaa levityskuvion 
muotoa. Axmat palkit-
tiin kultamitalilla, sitä 
myy Y-Agro. (UO)

Agritechnica-näyttelyyn osallis-
tui 2 700 näyttelyasettajaa 47:stä 
eri maasta; suomalaisia oli 28. Si-
joituslannoitus yleistyy Keski-Eu-
roopassa hitaasti mutta varmasti, 
mikä parantaa suomalaisten kyl-
vökonekauppiaiden mahdolli-
suuksia.

Uutuustarjonta oli runsasta, 
mutta ei niin kouriin tuntuvaa 
kuin aikaisemmin, sillä koneiden 
lisäksi palkintoja annettiin myös 
palveluille ja ohjausjärjestelmil-
le. Agritechnican näyttelytarjon-
nasta voi päätellä, että traktorin 
ja työkoneen ISOBUS-ohjausjär-
jestelmien yhteensopivuus ei ole 
ongelmatonta. Useat valmistajat 
tarjosivat testaustyökaluja, joiden 

avulla uuden tai käytetyn koneen 
ostaja voi varmistua, että hankit-
tava koneen ja tilalla aikaisem-
min olleen laitteen yhteispeli su-
juu. Claasin ja Kvernelandin tes-
tityökalut palkittiin jopa hopea-
mitalilla.

Seuraavassa muutamia poi-
mintoja Agritechnican tarjonnas-
ta. Metsäkoneet löytyvät tässä leh-
dessä olevasta Metsäkoneviestis-
tä. Uutuuksista lisää Koneviestin 
seuraavissa numeroissa. n

Agritechnica-näyttely  sujui 
myönteisessä ilmapiirissä. 
Näyttelyyyn tutustui 450 000 
henkeä, joista 112 000  tuli 
Saksan ulkopuolelta. 
 Suomalaisia kävijöitä oli 
4 200, mikä on maatilojem-
me määrään suhteu tettuna 
iso luku. 

n   Teksti: Uolevi Oristo 
Kuvat ja kuvatekstit: Juha Knaapi, Jussi Knaapi, Väinö Keto, 
Hannu Koivisto, Jussi Laukkanen, Petteri Mäkelä, Jussi Nykänen, 
Seppo Nykänen, Uolevi Oristo, Matti Turtiainen, Tapio Vesterinen, 
Visa Vilkuna

Positiivisessa hengessä
Agritechnica 2013
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”Koneet eivät enää muodosta perinteisiä itsenäisiä 
työyksikköjä, vaan nekin ovat verkottuneet ja kom-
munikoivat internetin välityksellä muodostaen samal-
la uudenlaisen työskentelykulttuurin”, kertoi Claasin 
tietotekniikkapalvelujen päällikkö tohtori Hans Peter 
Grothaus ennen Agritechnicaa järjestetyssä VDMI:n 
Eur AgEng:n tekniikkaseminaarissa.

Uusia tietoverkkojen käytön esimerkkejä löytyy ym-
päriltämme runsaasti alkaen satelliittipaikannuksesta, 
datan käytöstä pilvipalvelujen avulla sekä moninaisista 

tiedonhallinnan ja esimerkiksi pellolla tapahtuvan toi-
minnan yhdistävistä systeemeistä.

Vain mielikuvitus asettaa rajat kehitykselle. Samal-
la on kysyttävä, miten käy tietoturvan ja ylipäätään 
tuotantokoneiston varmuuden kanssa, jos jokin mo-
nimutkainen järjestelmä pettää. Joka tapauksessa 
odotettavissa on runsaasti uusia sovellutuksia, joista 
olemme saaneet vasta esimakua. 

Jussi Knaapi

Uusi teollinen vallankumous

1800 1900 2000 nykyaika

Teollisen vallankumouksen vaiheet

Teollisuus 1.0

Lähde: Claas

Ensimmäinen teollinen
vallankumous
Vesi- ja höyry-
käyttöiset mekaaniset 
tuotantolaitteet

Ensimmäinen kutomakone
keksittiin v. 1784

Toinen teollinen
vallankumous
Massatuotanto, jonka 
mahdollistivat sähköenergian
käyttö sekä työnjaon kehittäminen

Kolmas teollinen
vallankumous
Tuotannon automati-
sointi elektroniikan ja 
tietotekniikan avulla

Ensimmäinen liukuhihna
asennettiin teurastamoon 
Cincinnatissa v. 1870

Ensimmäinen 
ohjelmoitava
logiikka (PLC) 
v. 1969

Neljäs teollinen
vallankumous
”Internetin aika”,
perustuu tietoverkko-
järjestelmiin

Teollisuus 2.0 Teollisuus 3.0 Teollisuus 4.0

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  
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Weidemann eHoftrac on ensimmäinen täysin sähkökäyttöinen pien-
kuormaaja, joka perustuu valmistajan 1160-malliin. Käyttövoimansa 
konseptimalli saa 400 kiloa painavasta lyijyakkupaketista. Akkujen 
maksimijännite on 48 volttia ja varastointikapasiteetti 240 Ah. Täydet 
akut riittävät työstä riippuen kahdesta neljään tuntiin, latausaika on 
kuudesta kahdeksaan tuntiin. 

Sähkökäyttöisyys ei vaikuta koneen normaaleihin toimintoihin, hal-
lintalaitteet ja käyttö vastaavat polttomoottorikäyttöistä versiota, myös 
kaikki normaalit työ- ja lisälaitteet sopivat sähkökäyttöiseen malliin. 

Sähkökäyttöisyyden hyödyt tulevat parhaiten esille sisätiloissa työs-
kenneltäessä: pakokaasut ja melu eivät vaikuta kuljettajaan tai eläi-
miin. Konsepti kiinnostanee myös herkkien tuotteiden, esimerkiksi 
kasvisten varastoijia ja teollisuutta.

Uutuus on suunnattu erityisesti Keski-Euroopan tiloille, joissa on 
omaa sähköntuotantoa. Sähkökäyttöisyydestä syntyvä energian-
säästö on huomattava. Sähkömoottoreiden hyötysuhde on ratkaise-
vasti polttomoottoria parempi, myös voimansiirron muuttuminen säh-
köiseksi sekä perinteisen jäähdytysjärjestelmän puuttuminen paran-
tavat energiatehokkuutta. 

Tapio Vesterinen

Sähkökäyttöinen 
pienkuormaaja

Kuvat: Matti Turtiainen

ã      New Hollandin  valmistama metaanitraktori on toimiva prototyyppi, joka on käytössä biokaasua tuottavassa yrityksessä lähellä Torinoa. 
Traktorissa on FPT:n kolmelitrainen moottori, jonka suurin teho on 135 hv ja vääntömomentti 620 Nm. Paineistettuun säiliöön mahtuu 50 kg 
metaania, mikä riittää keskimäärin puolen päivän ajoon, lisäksi varalla on 15 litran dieseltankki. Traktorissa on katalysaattori, jonka avulla se 
täyttää päästötaso 4B-vaatimukset. (UO)

ã Agritechnica-näyttelyn yhteyteen oli Rudolf Dieselin muistoksi ke-
rätty vanhoja dieselkäyttöisiä autoja ja traktoreita teemalla ”100 vuot-
ta tehokkuutta”. Kuvassa on yksi maailman vanhimmista dieselmoot-
toreista. (JL)  

ã Merlo Turbofarmer 40.7 Hybrid on varustettu 30 kW:n litiumakulla 
ja dieselmoottorilla. Koneella voidaan työskennellä rajoitetusti sisäti-
loissa pelkällä sähköenergialla. Akku voidaan ladata myös sähköpis-
tokkeesta, jolloin työskentely on myös edullista. Sähkömoottori pyö-
rittää sekä toista hydraulipumppua että mekaanisen voimansiirron ja-
kolaatikkoa. Dieselmoottori käy hybridiajossa koko ajan taloudellisel-
la vakiokierrosluvulla, koska akku tasoittaa tehohuiput ja odotteluvai-
heen tyhjäkäynnin. (UO)

ã

ã

Agco Fendt aloitti sähköi-
sen voimansiirron tutkimus- ja 
kehitystyön jo vuonna 2001. 
Fendt X -koetraktori valmistui 
vuonna 2012 ja on siitä lähtien ol-
lut käytännön kokeilussa. Trakto-
rissa on 147 kW:n nelisylinterinen 
moottori, joka pystyy tuottamaan 
sähköä 130 kW:n teholla. Traktorissa on 
Vario-voimansiirto, sähköteho käytetään 
traktorin omia apulaitteille sekä sähköllä toimiville työkoneille. 
Testejä on ajettu mm. Grimme-perunannostokoneen kanssa, 
jossa on 50 kW:n sähkömoottoreilla toteutettu veto. (UO)

Agritechnicassa esi-
teltiin joitakin uusia 
traktoreiden ja työko-
neiden voimanlähteitä. 
Dieselin päästöjä on 
parinkymmenen vuo-
den aikana onnistuttu 
pudottamaan huikeat 
97 prosenttia. Mootto-
reiden lisäksi voiman-
siirron ja hydrauliikan 
hyötysuhdetta on pys-
tyttävä parantamaan, 
jotta energian kulutus-
ta voidaan vähentää.   

n   Uolevi Oristo  

ã

Dieselistä sähköön
Dieselmoottoreiden käyttö trak-
toreissa alkoi hitaasti, yleistymi-
sestä voidaan puhua vasta 30-lu-
vulla. Esimerkiksi Fendtin vel-
jesten ensimmäinen traktori oli 
bensiinikäyttöinen, mutta ”sarja-
valmisteisessa” Fendt Dieselross 
-traktorissa oli jo vuonna 1930 
dieselmoottori.

Dieselin valtakausi alkoi kuiten-
kin vasta sodan jälkeen, kun val-
mistajat vakuuttuivat, että se ei ole 
liian hienoa tekniikkaa maanvilje-
lijöille. Yhdysvalloissa ja myös en-
tisen itäblokin puolella valmistet-
tiin vielä 60-luvulla kaasukäyttöi-
siä traktoreita. Ympyrä sulkeutuu, 
sillä tällä hetkellä ainakin Valtra, 
New Holland sekä Steyr kehittä-
vät biokaasutraktoreitaan.

Merlon pistokehybridi-kurot-
taja avaa uuden aikakauden, sil-
lä sähkön voimalla eteneminen 
sopii erinomaisesti kotieläin-
suojiin ja rakennustyömaille. n 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  
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ã Uudet nelisylinteriset portaattomalla CVX-vaihteistolla varustetut 
Case Maxxumit valmistetaan Itävallassa. Kilpailijoiden vastaaviin 
malleihin verrattuna akseliväli on keskimäärin 10 senttiä lyhyempi. 
Uutuusmalli sijoittuu 120–160 hevosvoiman teholuokkaan. Sähkö-
venttiilit, sähköinen joystick ja lämmitettävät peilit sekä kuljettajan is-
tuin kuuluvat vakiovarustukseen, hinnat alkavat Suomessa 110 CVX-
mallin 106 600 verollisesta eurosta. 50 km/h huippunopeus saavute-
taan Eco-asetuksella moottorin  1 750 r/min kierrosluvulla. (TV)

ã JCB Fastrac 4000 -sarja on seuraaja Fastrac 2000 -mallistolle. En-
si vuonna markkinoille tuleva 4000-sarja yltää 220 hevosvoiman huip-
putehoihin Agco Powerin moottoreilla. Voimansiirto on portaaton ja 
Fendtin valmistama. Lisävarusteena on tarjolla muun muassa pie-
nemmän kääntösäteen mahdollistava Quadtronic-nelipyöräohjaus. 
Nostolaitteet on suunniteltu uudestaan ja lukkiutumattomat levyjarrut 
löytyvät joka pyörästä, myös hydrauliikan teho on kasvanut. 
4000-sarjassa myös etujousitus on hydropneumaattinen. Jousituk-
sella voidaan säätää koneen kallistusta hitaassa vauhdissa työko-
neen kytkentää varten. (TV)

Deutz-Fahrin 11-sarja on kokonaan uusi 
traktorimallisto, jonka pitäisi olla markki-
noilla vuonna 2015. Suurin malli tulee ole-
maan 1144 TTV, jonka moottorin nimellis-
teho on 440 hevosvoimaa. Traktorissa on 
portaaton ZF Accom 3.0-vaihteisto, jol-
la päästään – tieliikennemääräysten sen 
salliessa –  60 km/h nopeuteen, kohtuul-
lisella 1 700 k/min pyörimisnopeudella. 
Ohjaamo on erillisjousitettu kuorma-au-
tojen tapaan, sillä takalokasuojat on kiin-
nitetty suoraan runkoon.  Hydrauliikan 
tuotto on 300 l/min. (UO/VV)

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã Valtra A73 Kompakt on turkkilaista valmistetta. Moottori on Per-
kinsin kolmisylinterinen. Mekaaninen suunnanvaihdin ja 12+12 vaih-
teisto ovat tuttuja A-sarjasta, myös ohjaamo on läheistä sukua A-sar-
jan ohjaamolle. A73 Kompaktit tulevat samasta tehtaasta kuin ”ison” 
A-sarjan voimansiirrot. Etuakselisto on turkkilaisen tehtaan omaa val-
mistetta. Uutuusmallista on saatavilla 50-, 65- ja 78-hevosvoimaiset 
mallit sekä kapea malli hedelmätarhakäyttöön. Turvaohjaamon vaih-
toehtona on turvakaari tai aurinkolipallinen turvakaari. (TV)

ã John Deere laajentaa ruiskumallistoaan. Uusista hinattavista 
M700- ja M900-malleista on tarjolla sekä perusvarustellut M-mallit et-
tä ISOBUS-yhteensopivat i-mallit. M700-ruiskussa on kolme eri säi-
liökokoa 24 00/3 200/4 000 l, mutta vain yksi, 30 m leveä suuutinpuo-
mi. M900-mallin säiliökoot ovat 5 200 ja 6 200 l, puomistot kattavat 
työleveydet 24–40 m.  Lisävarusteena tarjotaan kyynärnojaan asen-
nettavaa ohjainkahvaa, joka helpottaa käyttöä. (UO)

ã Massey Fergusonin 5600-sarja laajenee ylöspäin nelisylinterisillä 
5611-, 5612- ja 5613-malleilla. Ensimmäiset koneet saadaan Suo-
meen tammikuussa, toimitukset asiakkaille alkavat huhti-toukokuus-
sa. Kolmisylinteriseen verrattuna akseliväli on kasvanut 10 cm. Myös 
konepeitto on jatkunut kymmenellä sentillä. Nelisylinterisiin malleihin 
on saatavilla Dyna-6-vaihteisto. Moottorina on Agco Powerin 4,4-lit-
rainen 110–130 hevosvoiman versioina. Myös varustelutasot uudistu-
vat. Halvemman Essentialin ja kalliimman Efficientin voi valita kaikkiin 
malleihin vaihteistosta riippumatta. (TV)

ã Leikkuukorkeuden nosto vähentää puitavan massan määrää ja sa-
malla polttoaineenkulutusta sekä tehontarvetta. Useimmat viljelijät halu-
avat kuitenkin puida lyhyeen sänkeen, jotta sänki ei haittaa muokkausta. 
New Holland tarjoaa ratkaisuksi leikkuupöydän taakse asennettavaa, 
erillistä Dual Stream -terää, joka parturoi pitkän sängen halutulta korkeu-
delta. Jälkiterän työkorkeus säädetään teräpalkin takana olevalla varpa-
jyrällä. Kahden terän käyttö laskee hehtaarikulutusta 15 %. (UO/VK)

Tarjous voimassa 
vuoden 2013 
loppuun saakka.

Oy TELVA Ab, Arentitie 3, 00410 HELSINKI 
 0207 939 300 , fax 0207 939 399 • www.telva.fi

Mercedes-Benz
raskaan kaluston moottoreiden

alkuperäiset varaosat

alkuperäiset suodattimet

-25%

-40%

Jan Forsstedt  020 7939 355  jan.forsstedt@telva.fi 
Björn Kortman  020 7939 365  bjorn.kortman@telva.fi 



ã John Deeren tulevan kauden kiinteäkammioiset paalaimet ovat 
saaneet samanlaisen noukkimen ja sullojan kuin 900-sarjassa. Nouk-
kimella ei ole enää siirtoruuveja, vaan ruuvit ovat suoraan sullojan 
päädyssä. (SN)

ã  McHalenin muuttuvakammioinen Fusion Vario -yhdistelmäpaa-
lain oli Suomen markkinoita ajatellen odotettu uutuus. Kokonaispi-
tuus yhdistelmällä on 6,3 m, paalin halkaisija voi vaihdella välillä 0,60–
1,68 m, käärintä onnistuu 1,1–1,45 m halkaisijaltaan oleville paaleille.
Hihnoja on kolme ja ja teriä 15 kpl. Yksiakselisen alustan rengastus 
on 650/50R22,5.  Painoa yhdistelmällä on 6 500 kg. Uutuus tulee 
markkinoille aikaisintaan 2016, prototyyppejä kerrottiin olleen testi-
käytössä jo 2 vuotta. (SN)

ã Pöttingerin Novacat S12 on valmistajan mukaan maailman suurin 
perhosniittokone luokassaan. Työleveyttä löytyy 11,2 metriä, tehoa 
veturissa tulee olla 160 hevosvoimaa. Teräpalkkien kohtaa voidaan 
muuttaa siten, että perhonen sopii yhteen joko 3- tai 3,5-metrisen 
etuniittokoneen kanssa. Hydraulinen laukaisulaite toimii molemmissa 
teräpalkeissa toisistaan riippumatta. Siirtoajossa teräpalkit kääntyvät 
90 astetta taakse, kuljetusleveys on vain 2,2 metriä. (SN)

ã Claas pokkasi palkinnon tukoksen purkuautomatiikalla, joka esi-
teltiin Agritechnicassa. Kun nivelakseli pysähtyy tukoksen sattuessa, 
automatiikka pudottaa terät alas, nostaa vetoaisaa ja siirtää kuormaa 
taakse. Tämän jälkeen kuljettaja käynnistää ulosoton ja rehun kerää-
minen jatkuu. Automatiikka tulee sarjatuotantoon vuonna 2015 Claas 
Cargos -kombivaunuihin. Toinen palkinto jaettiin Claasille telin toi-
minnan sähköisestä ohjauksesta. (HK)

ã Ranskalaisen Pichonin lannankäsittelylaitteet ovat K-maatalou-
den myynnissä. Pichon-lietevaunujen markkinaosuus on Ranskassa 
yli 50 %. Galvanoidussa vaunuissa on erillinen runko. (PM)

NRO 17     28. 11. 2013 35NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT34 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT NRO 17     28. 11. 2013

ã Tawi 300 Inliner on kanttipaalin käärintälaite, joka voidaan kytkeä 
suoraan paalaimen perään. Tawin idean keskeisin osa on koneen etu-
osan kääntyvä vastaanottopöytä, joka pysyy tyhjänä ollessaan aina 
paalaimen kammion suuntaisena. Paalin tultua ulos kammiosta pöytä 
kääntyy kuljettimen suuntaiseksi, ja ketjukolakuljetin siirtää paalin 
käärintäpöydälle. Kääntyvän pöydän ansiosta kone pystyy ottamaan 
paalin vastaan myös päisteessä. Kone on vielä protoasteella. Ohjel-
miston jatkokehityksestä vastaa suomalainen Agronic Oy. (SN)

ã Krone sai hopeamitalin tästä laserskannerista, joka on asennettu 
ajosilppurin torveen. Skanneri tunnistaa perävaunun muodon ja pyrkii 
pitämään rehusuihkun aina perävaunun kohdalla. Tällä vähennetään 
hukkaprosenttia ja helpotetaan kuljettajan työtä. (SN)

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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Grimmen AirSep perustuu perunan ja raskaampien epäpuhtauksien pai-
noeroon. AirSep on leijupetitekniikan ja viljan ominaispainolajittelijan ide-
aa mukaileva tekniikka, joka on sovitettu osaksi nostokoneen rakennetta.

Kuljetin tuo perunat erotteluosaan, jossa ilmaa puhalletaan läpi mas-
san. Ilmavirtaus on niin voimakas, että kivet ja raskaammat kokkareet 
valuvat viistolla pinnalla alaspäin, mutta ilmavirta kykenee osin kannat-
telemaan perunoita, jotka liikkuvat eteenpäin edestakaisen heittoliikkeen 
avulla.

Hydraulisesti pyörivän lietson työntämä ilmavirta on niin voimakas, et-
tä varrenpätkät ja mahdollinen kevyt maa-aines syöksyvät voimalla ylös. 
Suojapressu ohjaa ilmavirtaa pois käsivalintatasolta. Uutuutta voidaan 
odottaa markkinoille vuoden 2014 sesongille. Näyttelyssä palkittu erotin 
oli asennettu 2-riviseen SV 260 -malliin.

Jussi Knaapi

Erottelutason alla oleva lietso työntää ilmaa voimalla läpi peruna-
massan, jolloin ominaispainoltaan raskaammat kivet valuvat alas-
päin ja poikittaiskuljettimen kautta roskakaistalle. Kivet voidaan 
kerätä säiliöön. 

Grimmen AirSepille
kultamitali

1. Ilmavirta
2. Kivet painuvat alas
3. Poistomatto
4. Hydraulikäyttöinen lietso

41

2



ã Paineilmajarruihin erikoistunut itävaltalainen Atzlinger GmbH val-
mistaa jälkiasennettavia paineilmajarrujärjestelmien asennussarjoja 
myös vanhoihin traktoreihin. Osia löytyy yli 2 000 traktorimalliin. Noin 
2 500–3 000 euron hintaan saa sarjan, joka sisältää kaikki tarvittavat 
jarrujärjestelmän komponentit sekä niiden asentamiseen tarvittavat 
kannakkeet. Yritys kauppaa myös perävaunujen paineilmajarrusarjo-
ja. Lisätietoja: www.azlinger.at (UO)

ã Archus Neumeier GmbH:n 
osastolle oli asetettu näytteille 
kaksi puolittain korjattua vanhaa 
peräkärryä. Ne havainnollistivat 
korjausosilla vanhaan vaunuun 
aikaansaatavaa uutta ilmettä. 
Jos vaunun runko ja akselit ovat 
edelleen käyttökelpoiset, voi 
lopputulos hyvinkin olla talou-
dellisesti kannattava. (JL)

ã Täyttöhitsauksella saadaan lisää käyttöikää jo hieman kuluneelle 
osalle, mutta yhtä hyvin sen avulla voi kasvattaa uuden kulutusosan 
ikää. Iwetecin osastolla oli havainnollisesti esillä erityyppisillä hit-
sauspuikoilla aikaansaatuja kulutusosien täyttöhitsauksia. Valittava-
na oli useita eri kovuuksia riippuen käyttökohteesta. Kuluttavien ma-
teriaalien ja lämmön kanssa tekemisiin joutuviin osiin kuten kauhan 
kynsiin ja muokkauskoneiden teriin suositeltiin HA 68 T -kovahitsaus-
puikkoja, joilla hitsipalkoon saadaan aikaan peräti 68 HRc-arvon mu-
kainen kovuus. (JL)

ã Valmiita perävaunujen laita-
profiileja oli tarjolla yli 50 erilaista 
vaihtoehtoa. Kaikkein keveim-
missä laidoissa materiaalina oli 
1,5 mm levy. Järeimmässä pääs-
sä oli uutuutena 4 mm Hardox 
400 -levystä valmistetut maan-
siirtolavojen profiilit. Kaikissa 
profiileissa oli valmiina ylä- ja 
alalaidan umpikotelot. Myös eri-
laiset lukko-, sarana- ja pressu-
katosmallit kuuluivat valikoimiin. 
(JL)

ã Tanskalainen Sjørup Traktor A/S kauppaa käytettyjä maatalous-
koneiden osia kaikkialle maailmaan sekä myy uudempia ja vanhem-
pia käytettyjä koneita. Yhtiön edustaja kertoi, että kokonaisina myy-
tävistä koneista iäkkäimmät päätyvät yleensä niihin maanosiin, joissa 
vanhemmalla kalustolla on sopiva kysyntä ja hintataso. Vain tuoreem-
paa kalustoa kannattaa tarjota EU:n sisämarkkinoille. Yrityksen pur-
kaamossa ja varastossa, jotka peittävät yhteensä kahdeksan hehtaa-
ria, on kerralla noin 1 000 konetta. (JL)

Uusia koneita esittelevien yritys-
ten rinnalla Agritechnicassa näkyi 
myös vanhan kaluston korjaami-
seen ja uudistamiseen tarkoitet-
tuja tuotteita. Tarjolla oli esimer-
kiksi valmiita paineilmajarrujär-
jestelmiä perävaunujen jarrujen 
nykyaikaistamiseksi. Vanhoille 
perävaunuille on myös mahdol-
lista saada varsin kohtuullisin 
kustannuksin lisää käyttövuosia 
hyödyntämällä Archus Neumeier 
-nimisen saksalaisyrityksen korja-
usosia. Yrityksellä on tarjota kat-
tavasti osia traktoriperävaunujen 
lavanlaitojen ja kuomujen uudis-
tamiseen ja modernisointiin. Eri-
laisia laitaprofiileja on valikoimis-
sa yli 50. Eräisiin Saksassa suosit-
tuihin malleihin on varastossa 
jopa valmiita laitaelementtejä ja 
muutossarjoja matalalaitaises-
ta korkealaitaiseksi. Ainakin ma-
teriaalien hintojen osalta korjaus 
voi hyvinkin kannattaa, sillä esi-
merkiksi 800 milliä korkea profii-
li kaksimillisestä levystä tehtynä 
umpinaisin ylä- ja alapuolisin ko-
teloin maksoi vain hiukan yli 40 
euroa metriltä. Uutuustuotteena 
Archus Neumeier GmbH tarjo-
si maansiirtolavojen laitaprofii-
lia, jonka valmistusmateriaali oli 
4 millin Hardox 400 -levyä. Tuot-
teen luvattiin olevan yhteensopi-
va Meillerin valmistamien lavojen 
kanssa. n

Taloudestaan  tarkoille 
saksalaisille  isännille 
oli Agritechnicassa 
 tarjolla sekä  käytettyjä 
koneita välittävien yri-
tysten palveluita että 
monenlaisia korjaus-
osia ja valmiita asen-
nussarjoja. 

n   Teksti: Jussi Laukkanen, 
Kuvat: Jussi Laukkanen, 
Jussi Nykänen, Uolevi Oristo

Säästeliäät 
saksalaiset

ã Archus Neumeier kauppaa noin tonnin verottomaan nettohintaan 
mittatilaustyönä tehtävää kuormapeitteen asennussarjaa ja tasoa, jol-
ta pressun käsittely sujuu turvallisemmin kuin vetoaisan päältä kurot-
telemalla. Hinta on sarjavalmistuksen ansiosta saatu puristettua koh-
tuulliseksi. Valitettavasti rahti nostaa yksin kappaleiden tuotujen sarjo-
nen hinnan niin korkeaksi, että tuonti ei taida kannattaa. (UO)
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ã Kompakti momentin-
kertoja isojen mutterei-
den avaamiseen näytti 
olevan tämän vuoden hit-
tiartikkeli useammallakin 
työkalukauppiaalla. Iwe-
tecin myyjä esitteli liik-
keen osastolla yrityksen 
nimellä varustettua tuo-
tetta aidon näköisessä 
ympäristössä. Kuvassa 
näkyvän avaimen välitys-
suhde on 1:56, ja sillä 
saadaan aikaan vääntöä 
3 200 Nm. (JL)

Korjaajan apuvälineet
Työkalutarjonnassa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana trendi 
on ollut aikaisemmin vain ammattilaisten saatavilla olleiden kalliiden 
työvälineiden tulo yhä laajempien ostajaryhmien ulottuville. Agri-
technican tarjonnasta päätellen sama kehitys jatkui edelleen. Tämän 
vuoden ykköstuote monelle työkalukaupalle tuntui olevan kompakti 
momentinkertoja.

Jussi Laukkanen

ã Josam-induktio-malliston pienin lämmitin on tyyppimerkinnäl-
tään JH400. Se kuumentaa kuvassa näkyvän mutterin punahehkui-
seksi muutamassa sekunnissa. Induktiolämmitin on turvallinen ja 
säästää aikaa. Lämmitettävän kohteen ympäristöä ei tarvitse suo-
jata tai purkaa niin paljon kuin polttopilliä käytettäessä, koska läm-
pö ei induktioperiaatteesta johtuen säteile ympäröiviin rakenteisiin. 
Laitteessa on vesikiertoinen jäähdytys oikaisussa tarvittavaa pitkä-
aikaista lämmitystä varten. JH400-induktiolämmittimen tehon pi-
täisi riittää ruosteisen M24-mutterin auki naksutteluun. Kolmen 
metrin kaapelilla varustettu laite painaa 54 kg, kun vesitankki on 
täynnä. (JN)  
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