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SAKSA

Hannover

Agritechnica, Hannover, Saksa

Agritechnican näyttelyhal-
leissa samoillessa törmä-
si tuon tuosta suomalai-
siin osastoihin. Ihmekös 
tuo, sillä  reilut 30 suo-
malaisvalmistajaa oli 
tällä kertaa esittelemäs-
sä osaamistaan. Suurin 

osa suomalaisyrityksis-
tä oli mukana seinäjokelai-

sen Frami Oy:n vetämäs-
sä Agrotechnology from 

Finland -ohjelmassa. Projek-
tipäällikkö Satu Alapiha ker-

too, että Frami Oy on tehnyt vien-
ninedistämistyötä maatalousko-
nevalmistajien kanssa vuodesta 
2007 alkaen. 

”Olemme käyneet vuosien var-
rella joillakin messuilla, Agri-
technicassa ja Moskovan Agro-
Tech-näyttelyssä edistämässä suo-
malaisen maatalouskonevalmis-
tuksen kansainvälistymistä ja esit-
telemässä suomalaisia valmistajia 
maailmalla”,  Alapiha kertoo.

Edistämistyöhön kuuluu myös 
kolmena eri kieliversiona julkais-

Agritechnica-messuilla vieraili ennätyk-
selliset yli 4 000 suomalaista. Suomalai-
set konevalmistajatkin haluavat olla yhä 
useammin messuilla mukana. Kon-
takteja syntyy moneen suuntaan, kun 
messukävijöitä tulee maailman kai-
kilta kolkilta. 

   Teksti: Hannu Koivisto, Matti Turtiainen 
Kuvat: Jussi Knaapi, Hannu Koivisto, Erkki Mäkelä, 
Uolevi Oristo, Matti Turtiainen

Suomalaiset näkyivät 
Agritechnicassa

tava messuesite, jossa esiteltiin 
tällä kertaa 50 suomalaista maa- 
ja metsätalouskonevalmistajaa. 
Esitettä jaettiin Hannoverissa yli  
9 000 kappaletta, joten Suomi-tie-
tous levisi mukavasti maailmalle.

Satu Alapihan mukaan osallis-
tuneet suomalaisyritykset olivat 
varsin tyytyväisiä messujen antiin. 
Monet valmistajat olivat saaneet 
Agritechnicassa sekä asiakas- et-
tä jälleenmyyjäkontakteja, joten 
näyttelyreissu koettiin kannatta-
vaksi.

Yhteisosastolla näkyvyyttä
Yksi näkyvimmistä suomalai-
sosastoista oli PEL-Tuotteen, Tu-
men, Junkkarin ja Multivan yh-
teisosasto. Mainiolla paikalla, 
muokkauskoneita esitellyt suoma-
laisosasto keräsi hienosti kävijöitä, 
ja esittelijät hyrisivät tyytyväisinä.

PEL-Tuotteen Mikko Lappa-
lainen sanoo Agritechnica-mes-
sujen olevan rantasalmelaisyhti-
ölle tärkeä kontaktipaikka, jossa 
työstetään vanhoja ja luodaan uu-
sia asiakassuhteita. Messuilta siu-
naantuikin paljon jälkitöitä, kun 
kontaktilistaan kertyi uusia nimiä 
ja osoitteita. PEL-Tuote on jo ai-
emmin kunnostautunut viennis-
sä, sillä yhtiön valmistamaa Kivi-
Pekka-kivenkeruukonetta löytyy 
tosi työssä jo liki jokaiselta mante-
reelta, missä maata vain viljellään.

Mikko Saarikallio Dometal 
Oy:stä kertoo niin ikään messujen 
täyttäneen odotukset. Agritechni-
ca poiki Saarikallion mukaan uu-
sia mahdollisia maahantuojia Sak-
saan. Kiinnostus oli jopa yllättä-
vän aktiivista.

Konkaritkin tyytyväisiä
Tume-Agri Oy:n markkinointi-
johtaja Heikki Sola totesi, että mi-
tään uutta ja väkevää jälleenmyy-
jäehdokasta ei tullut tällä kertaa 
esille. 

”Positiivista kuitenkin oli, että 
unkarilaiset, bulgarialaiset ja esi-
merkiksi norjalaiset vakiintuneet 
maahantuojat kävivät osastolla 
kerran tai useammin”, Sola kertoo. 

Suomalaisen maatalouskone-
viennin pioneeri lienee ylöjär-
veläinen Avant Tecno, joka ke-
rää viennillä merkittävän osan, 
75 prosenttia, liikevaihdostaan. 
Myyntipäällikkö Jaakko Jytilä 
esitteli Avantin uusia kuormain-
malleja jo rutiinilla, sillä vihreät 
koneet tunnetaan Keski-Euroo-
passa mainiosti niin asiakkaiden 
kuin kilpailijoidenkin piirissä. 

ã PEL-Tuote Oy:n ideana ei ole esitellä uutuuksia ulkomailla. Sinne 
mennään kotimaassa esiteltyjen, varmaksi havaittujen tuotteiden 
kanssa. Kivipekan viennin osuus on 50 prosenttia ja asiakkaita on 37 
maassa. Miehet vasemmalta: Mikko Lappalainen, Jussi Lappalainen 
ja Jens Köllner. (HK)

ã Multivan tuotantoa edusti Topline Super 700 XL, joka sopii kolmen 
metrin kuljetusleveytensä ansiosta myös Saksan markkinoille. Topli-
neria kohtaan kiinnostus oli huomattavaa, koska se toimii tehokkaana 
ja järeänä yleismuokkarina perinteisten ja erikoiskasvien viljelyyn. (HK)

ã Tume Oy:n markkinointijohtaja Heikki Sola oli iloinen Agritechni-
ca-messujen annista. Aika kului asiakkaita ja maahantuojia tavates-
sa. (HK)

ã Hymyä puski suupieleen 
 Aimo Kortteen Konepaja Oy:n 
osastolla. Korte kertoi, että yhti-
ön Murska-myllyt tunnetaan 
mainiosti mm. entisissä itäblokin 
maissa. (HK)

ã Wile esitteli helppokäyttöisen 
yhdistetyn viljan kosteus- ja heh-
tolitrapainomittarin joka tulee 
markkinoille vuonna 2014, joka 
on myös Wilen 50-vuotis juhla-
vuosi. Kosteuden ja hehtolitra-
painon lisäksi Wile 200 mittaa 
viljan lämpötilan. Käyttö on help-
poa, ensin kalibroidaan vaaka ja 
sen jälkeen mitta-astia täytetään 
piripintaan. Mitta-astiassa oleva 
vilja harjataan koneessa oikeaan 
korkeuteen, minkä jälkeen laite 
mittaa kosteuden, hehtolitran-
painon ja lämpötilan automaatti-
sesti. Tom Hellström mittaus-
puuhissa. (HK)Jatkuu seuraavalla sivulla  



Puhallintoiminen Köckerling 
VITU -kylvölannoitin sopii perin-
teiseen, kevytmuokattuun ja suo-
rakylvöön hyvissä olosuhteissa. 
Siemen kylvetään kaksoiskiekko-
vantailla, jotka on asennettu por-
rastetusti kuljetus- jyräpyörästön 
taakse, lannoitteen kaksoiskiek-
kovantaat ovat puolestaan kul-
jetuspyörästön etupuolella. Sie-
menvantaiden riviväli on 143 mm, 
niitä voidaan painottaa 120 kg:lla. 
Lannoitevantaat ovat 286 mm 
etäisyydellä, suurin levitysmäärä 
on 350 kg/ha. Säiliötilavuus on 
4 000 l, 6 m leveä kone painaa 
8 500 kg. (EM)

ã
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ã Farmet Falcon puhallintoimi-
nen kylvölannoitin sopii perintei-
seen, kevytmuokattuun ja suora-
kylvöön hyvissä olosuhteissa. 
Porrastetuilla kaksoiskiekoilla 
varustetut siemenvantaat ovat 
kuljetus- jyräpyörästön takana. 
Vannaspaino on maksimissaan 
115 kg ja riviväli voi olla 125 mm 
tai 150 mm. Koneen eteen voi-
daan asentaa erilaisia muokka-
us- ja lannoitevantaistoja, jotka 
ovat valmiita moduuleja. Lannoi-
tevantaiden riviväli voi olla 250 
mm tai 300 mm. Säiliötilavuus on 
5 500 l. (EM)

ã Puhallintoiminen Bednar Omega -kylvölannoitin on perinteiseen, 
kevytmuokattuun ja suorakylvöön soveltuva kone. Etummaisena on 
tiivistysjyräpyörästö, sen jälkeen lautasamuokkarin kiekot ja lannoite-
vantaat. Siemenvantaat ovat koneen keskellä olevan kuljetus- jyrä-
pyörästön takana Lannoitteen suurin syöttömäärä on vain 300 kg/ha. 
Siemenvantaita voidaan painottaa hydraulisesti 130 kg voimalla. Työ-
leveydet ovat 3, 4, 6 ja 8 m ja säiliötilavuus 4 000 l. Kolme metriä levän 
koneen paino on 4 200 kg. (EM)

ã Disc-o-sem 6m puhallintoimiset kylvölannoittimet sopivat perin-
teiseen ja kevytmuokattuun kylvöön. Suorakylvöön vain hyvissä olo-
suhteissa, sillä siemenvantaita voidaan painottaa vain 75 kilolla. Ko-
neessa on lautasmuokkari ja yksikiekkoiset lannoitevantaat, porras-
tetut kaksoiskiekkokylvövantaat ovat offset tyyppisen kuljetus- ja jy-
räpyörästön takana.  Säiliötilavuus on 3 500 l. (EM)

Pneumaattisiin Pronto-sarjan kyl-
vökoneisiin sovitettu pienikokoinen 
tarkkuuskylvinyksikkö nostaa viljo-
jen ja öljykasvien kylvötarkkuuden 
uudelle tasolle. Valmistaja ei lupaa 
yksikölle aivan samaa tarkkuutta 
kuin klassisille tarkkuuskylvinyksi-
köille, mutta lähelle päästään.  Lai-
te on jälkiasennettavissa nykyiseen 
Pronto-sarjan koneeseen.

Tarkkuusyksikkö koostuu vale-
tusta muovirungosta, jonka kes-
kiössä on pyörimisnopeudeltaan 
12 voltin  säädettävä sähkömoot-
tori, joka pyörittää tasaussiivikkoa, 
jonka ulkokehällä on kolme ulos-
menokoloa. Siivikon pyöriessä jy-
vät purkautuvat koloista tasaiseen 
tahtiin vantaalle menevään put-
keen. Tasaisuutta varmentaa maa-

han saakka ulottuva kouru, jota pit-
kin jyvät liukuvat vakoon.

Kylvömäärän maksimiarvo on 
vain 240 jyvää neliölle 12 km/h 
vauhdissa, eli laite on alkuvaihees-
sa tarkoitettu öljykasvien ja syysvil-
jojen kylvöön keski-eurooppalaisis-
sa olosuhteissa.

Jussi Knaapi

Horsch-tarkkuuskylvinyksikkö 

Pronto-kylvövantaan päälle 
sijaitseva tarkkuuskylvöyksik-
kö on myös jälkiasennettava. Se 
toimii pneumatiikan ja sähkön 
avulla. Siementen tasaisen sijoit-
telun varmistaa kouru, jota myö-
ten jyvät liukuvat vakoon. Tii-
vistyspyörä varmistaa tasaisen 
 maakosketuksen.

ã

ã Junkkari on muokannut koko kylvölannoitinmallistonsa uuteen uskoon, samalla koneiden väri on muuttunut perinteisen punaisesta vihreäk-
si. Kylvölannoittimet ovat nyt modulaarisia 3 ja 4 metriä leveitä koneita, joihin on valittavissa kolme erityyppistä alakertaa. S-sarja on tarkoitettu 
perinteiseen kylvöön, Maestron korvaava M-sarjaa sopii esimuokatuille maille ja Direct D-sarja muokatuille ja muokkaamattomille pelloille. Tar-
jolla on kolme erilaista säiliövaihtoehtoa. (EM)
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Apevaunuvalmistajat ovat perin-
teisesti olleet hyvin edustettuina 
Agritechnica-näyttelyssä. Lähes 
kaikki merkittävät eurooppalaiset 
valmistajat esittelevät mallistonsa 
Hannoverissa.

Uutuuksia löytyi tälläkin kertaa 
mukavasti, vaikkakaan ne eivät 
sijoittuneet mitalitaistossa. Yksi 
mielenkiintoisimmista uutuuk-
sista oli Peeconin sähkökäyttöinen 
apevaunu. Hollantilaisyhtiön Biga 
Volt -vaunusarja yllätti varsin val-
miilla konseptillaan, ja se onkin jo 
sarjatuotannossa. 

Esillä ollut 16-kuutioinen, 
1-ruuvinen vaunu oli varustettu 30 
kW:n sähkömoottorilla, jota ohja-
taan taajuusmuuttajalla. Akusto oli 
asennettu vaunun runkoon.

Latausaika täyteen kapasiteet-
tiin on valmistajan mukaan kah-
deksan tuntia, ja virtaa riittää kah-
den tunnin työskentelyyn. Lataus- 
ja työskentelyrytmi sopii siis mai-
niosti normaaliin kahden ruokin-
takerran systeemiin.

Ajettavan korvike
Ideana vaunun kehittämisessä on 
ollut se, että täyttöön ja vaunun 
vetämiseen rehunjaon aikana riit-
tää yksi traktori tai kurottaja. Kos-
ka vaunussa on oma käyttömoot-
tori, voidaan se jättää seisomaan 
ja sekoittamaan rehusatsia lasta-
uksen ajaksi. Kun satsi on valmis, 
otetaan vaunu hinaukseen, ja re-
hun jako voidaan tehdä samalla 
traktorilla.

Vaunu voidaan varustaa jo-
ko yläpuolisella tai perinteisellä, 
alapuolisella kytkennällä vetoko-
neeseen. Koska voimanottoakse-
lia ei tarvitse kiinnittää lainkaan, 
on kytkentä nopeaa eikä kuljetta-
jan tarvitse hypätä sitä varten ulos 
ohjaamosta. Lähinnä työskentelyä 
Biga Voltilla voikin verrata ajetta-
vaan seosrehuvaunuun.

Tarkkuutta ruokintaan
Italialainen, vaakalaitteistaan tun-
nettu Dinamica Generale esitte-
li NIR-tekniikkaan (Near Infra-

Red) perustuvia, seosrehuruokin-
tajärjestelmiin sopivia analyysi-
laitteistojaan. 

Rehukomponenttien analysoin-
nissa jo perinteisesti käytetty NIR-
tekniikka on kehittynyt, keven-
tynyt ja halventunut jo niin, että 
analysaattoreita voidaan asentaa 
seosrehuvaunun säiliöön tai jopa 
kuormaimen kauhaan. 

Apesatsi voidaan koota entis-
tä tarkemmin, kun täytön aikana 
voidaan mitata painon lisäksi eri 
komponenttien kosteus ja esimer-
kiksi valkuaispitoisuus. Resepti 
muunnetaan automaattisesti mi-
tattujen kuiva-ainearvojen perus-
teella sopivaksi.

Valmistaja lupailee kahden pro-
sentin säästöä rehukustannuksis-
sa reaaliaikaista NIR-analyysitek-
niikkaa käytettäessä. 

Vaikka Agritechnica-
näyttelyssä ei ruokinta-
tekniikkaa tällä kertaa 
mitaleilla palkittukaan, 
löytyi siitä huolimat-
ta seosrehuruokinnasta 
kiinnostuneille mainio 
kattaus alan uusista 
tuulista. Sähkö, äly ja 
reaaliaikainen mittaus 
tekevät tuloaan nauto-
jenkin ruokintaan.

   Matti Turtiainen

Sähköä seosrehu- 
ruokintaan

ã Jeantil MVV12 on uusi puhaltimella varustettu pikkuvaunu. 12 
kuution säiliötilavuus ja ainoastaan 2,40 metrin leveys tekee siitä 
soveltuvan ahtaisiin tiloihin.

ã JF Feeder VM 21 on valmistajan pienin, 21-kuutioinen, kolmiruuvi-
nen apevaunu. Vaunu on erityisen matala, ainoastaan 2,59 metriä. 
Purkuluukkuja voidaan laittaa tarvittaessa vaunun sivulle kolme kap-
paletta, jolloin vaunun tyhjennys käy erityisen nopeasti. Valmistajalla 
on mallilla aikeita erityisesti Itä-Euroopan suurten tilojen 
tehoruokinta työkaluksi.

ã Peeconin Multilift on lisäva-
ruste Biga-sarjan vaunuihin. 
Hydraulitoimisella lastauslait-
teella voidaan lastata esimerkik-
si pyöröpaaleja suoraan vaunun 
säiliöön. Sarjasta löytyy myös 
rehuleikkuri vaunun perään 
asennettavaksi. Multiliftiä käyte-
tään ohjaamosta sähköisellä hal-
lintalaitteella.

ã Peeconin ruuvin ja kulma-
vaihteen halkileikkaus kertoo 
oleellisen nykyaikaisen seosre-
huvaunun voimansiirrosta. Varta 
vasten tarkoitukseensa suunni-
teltu planeettavaihteisto on jo 
melkoisen kaukana vanhasta 
kuorma-auton perästä, joita nii-
täkin on joskus nähty tässä käyt-
tötarkoituksessa.

ã ã Peeconin Biga Volt on 
mielenkiintoinen uutuus. Akku- 
ja sähkömoottorikäyttöistä ape-
vaunua ei ennen tätä ole ollut 
markkinoilla. Akusto on sijoitettu 
vaunun runkoon.

ã

ã

Trioliet Solomix 2 Stat on kiinteästi asennettava sähkömoottorikäyttöinen apesekoitin. Malleja on 
viisi, säiliötilavuuksia löytyy 12–32 kuutiota. Solomixin satsin purku tapahtuu mattokuljettimella. Kaksiruu-
vista sekoitinta ohjataan älykkäällä taajuusmuuttajaan pohjautuvalla järjestelmällä, joka tunnistaa vaaka-
anturien kautta kuorman ja säätää sopivan sekoitustehon sen mukaisesti, esittelee Triolietin myyntipäällik-
kö Robin Hansen.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

ã

ã

Walker Technikin ajettava seosre-
huvaunu on järeän oloinen peli. Karun 
kulmikkaan, mutta tehokkaan näköi-
sen koneen takana on lastaava rehu-
leikkuri ja säiliön sisältä löytyy kolme 
vaakaruuvia. Sujuvaan maantieajoon 
on saatavissa 40 km/h nopeuteen yltä-
vä vaihteisto. Vauhtia kammoksuva tyy-
tynee 25 km/h tarjoavaan versioon.
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ã Siloking Duo 1814 on kaksiruuvinen puhaltimella varustettu apevaunu. Telialustainen 16-kuutioinen 
vaunu on varustettu uudella purkumatolla, jossa on hydraulimoottorit maton kummallakin puolella tasai-
sen vedon varmistamiseksi. Vaihteisto on kaksinopeuksinen.

ã Siloking tarjoaa muiden val-
mistajien tapaan langatonta ter-
minaalia apevaunun täytön hal-
lintaan. Siloking Wireless-nimel-
lä tunnettavaa hallintayksikköä 
voi käyttää paitsi kätevästi mu-
kana kulkevana vaakanäyttönä, 
myös vaunun hydraulitoiminto-
jen hallintaan purkuvaiheessa.

ã Siloking on suunnannut seosrehuvaunujaan paitsi nautojen ruo-
kinnan myös biokaasureaktoreiden tarpeisiin. Järeät ajettavat vaunut 
kuuluvat Keski-Euroopassa biokaasuvoimaloiden vakiokalustoon. 
Purku vaunun säiliöstä käy kätevimmin järeän ja pitkän purkuruuvin 
kautta.

ã Siloking esitteli pienen, 5 kuution säiliöllä varustetun ajettavan 
apevaunun. Hyvin ilmastoidusta ohjaamosta voi jo päätellä, että val-
mistaja havittelee markkinoita lämpimämmän ilmanalan maista, ku-
ten Intiasta ja Aasiasta.

ã Magneetti Silokingin sekoitusruuvin helmassa estää metalliesinei-
den joutumisen rehun sekaan. Metalliesineet eivät tee hyvää biokaa-
sureaktoreissakaan, joiden syötemateriaali nykyisin ajetaan reaktori-
siiloon yhä useammin sekoittimen kautta.

ã Faresin Leader Ecomode 2800 on varustettu uudella, Tier4i/Stage3-luokan moottorilla, josta löytyy 210 hv:n teho. 
Myös ohjaamoa on uudistettu. Tilavuutta kaksiruuvisen vaunun säiliössä on 28 kuutiota.

ã Storti Dobermann SW 200 on ajettaviin apevaunuihin erikoistuneen ita-
lialaisvalmistajan 20-kuutioinen malli. Virtaviivaisen näköinen komeus pi-
tää sisällään 2 pystyruuvia ja Deutzin 6-sylinterisen Stage 3B -moottorin 
(139 kW/190 hv), joka kyydittää ”rotukoiraa” siirtoajossa jopa 40 km/h.

ã Lucas G:n uusi C-Kator-olkisilppuri on varsinainen monitoimiko-
ne. Säädettävällä vastaterällä varustettu silppuri pienii oljesta halutun 
mittaista silppua, joka kelpaa niin nautakarjan kuin siipikarjankin kui-
vikkeeksi, valmistaja vakuuttaa.

ã Seko Buffalo VMS70 on pienempiin karjoihin soveltuva uutuusvau-
nu italialaisvalmistajalta. 7-kuutioinen vaunu on ainoastaan 1,99 metriä 
korkea ja 2,4 metriä leveä, joten se mahtuu sisään pienestäkin oviau-
kosta. Pikkujättiläisen luvataan pyörivän jo 37 kW:n (50 hv) traktorilla.

ã Dinamica Generalen valmistama apevaunun säiliöön tai kuormaa-
jan kauhaan sijoitettava NIR-analysaattori on uusinta uutta seosrehu-
tekniikassa. Reaaliaikainen rehukomponenttien analysointi tuo seos-
rehuruokintaan kauan kaivattua tarkkuutta. 

ã

AgriNIR on 
Dinamica Genera-
len valmistama 
kannettava NIR-
analysaattori. Ana-
lysoitava rehunäy-
te asetetaan analy-
saattorin mittaus-
kammioon ja tulok-
set on luettavissa 
ja tulostettavissa 
muutaman minuu-
tin kuluttua. 
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Metalliosat joutu-
vat todella lujille niin 
maan alla kuin sadon-
korjuukoneiden si-
suksissa. Kulutusosien 
pintakäsittelystä onkin 
tullut oleellinen osa 
koneiden teknologiaa. 

   Jussi Knaapi

Lisää kulutuskestävyyttä 
koneisiin

Isot urakkaluokan koneet käsitte-
levät huikeita massoja: Esimerkik-
si tarkkuussilppurin läpi saattaa 
kulkea jopa satoja tonnia massaa 
tunnissa. Kriittisten osien kulutus-
kestävyys on todella koetuksella. 

Pikavaihdettavat muokkainten 
kulutusosat tai silppurien terät ja 
viettopinnat ovat hyviä esimerk-
kejä alueista, joissa uusi pinnoi-
tusteknologia on parhaimmillaan.

”Kulutuskestävyyttä voidaan 
parantaa monin tavoin”, kertoo 
amerikkalaisen Fisher-Barton 
Bladesin varapääjohtaja Jeffrey 
Russell.  Firma on vuosien saatos-
sa laajentunut. Nykyään mukana 
on myös irlantilainen Lund.

”Yksinkertaisinta on lisätä ai-
nevahvuutta, lämpökäsitellä sitä 
tai vaihtaa materiaali kestäväm-
pään. Tämä ei aina ole paras ta-
pa, sillä pinnoitusteknologian 
keinoin saavutetaan usein sama, 
tai parempi lopputulos. Ainevah-
vuuksia ja samalla painoa ei tar-
vitse lisätä, jos kulutuspintojen 
ominaisuuksia voidaan parantaa.”

Lämpökäsittelypinnoitus 
”Yksi yleisimmistä  tekniikois-
ta on lämpökäsittelypinnoitus, 
jossa liekkiruiskutuksella ”kiin-
nitetään” metalliin vaikkapa 
tungsten-karbidi pinnoitus, joka 
on hyvin yleinen  ja suosittu pin-
noite,” Russell kertoo.

Kulutuskestävyyttä pinnoittamalla

Myös itävaltalainen Busatis tarjoaa  monipuolisia kulutuskestävyyttä 
parantavia metallin käsittely ja pinnoitusratkaisuja.

Erityisesti terissä käytettävä tungsten-karbidi on loistava pinnoite 
myös silppurien kulutuspinnoille. Ongelmaksi nousee kuitenkin hinta, 
joten  Busatis on kehittänyt  tungsten-karbidi pinnoituksen rinnalle eri-
tyisesti tarkkuussilppurien kulutuspinnoille tarkoitetun pinnoiteratkai-
sun, kertoi tekninen johtaja Alois Kröll.

BusaDUR-tekniikassa pinnoite lisätään materiaaliin yleensä ennen 
varsinaista valmistusprosessia. Näin tapahtuu esimerkiksi  silppurien 
teräkammioiden kohdalla. BusaDur sisältää myös karbidia, mutta re-
septi kokonaisuudessaan on liikesalaisuus.

Jussi Knaapi

ã Tekninen johtaja Alois Kröll on syystäkin tytyväinen. Busatis 
on noussut merkittäväksi OEM-valmistajaksi tunnettujen silp-
purimerkkien kohdalla. Pinnoituksen edut ovat kiistattomat. 
Tuotesorttimentti kattaa myös muut maataloudenkulutusosat.

Tungsten-karbidi ei enää ole 
varsinainen metalli, vaan hy-
vin monipuolinen seos kovuut-
ta ja sitkeyttä. Erilaisiin keraa-
misiin pinnoitteisiin verrattuna, 
Tungsten-karbidi sopii maatalo-
uskäyttöön paremmin, sillä se ei 
lohkeile keramiikan tapaan. 

”Käytämme keramiikkaa pal-
jon esimerkiksi tiivisteissä”, Rus-
sell toteaa.

Kovuutta ja kestävyyttä
Pinnoitteet ovat moninkertai-
sesti kovempia ja kulutuskestä-
vämpiä kuin perusmetalli. Aiko-
jen saatossa ne ovat myös kehit-
tyneet. Nykyään saavutetaan jo-
pa seitsenkertainen kestävyys ai-
empiin pinnoitteisiin verrattuna.

Pinnoitteet tarttuvat lämmön, 
kantoaineen ja itse metallin omi-
naisuuksien yhtälönä. Puhutaan 
metallurgisesta sidoksesta, eli 
kyse on alustaansa täydellises-
ti ”sulaneesta” pinnoitteesta, jo-
ka toimii jopa leikkaavissa terä-
pinnoissa, kestää iskuja, hiertä-
vää kulutusta, lämpöä ja kemi-
kaaleja. 

Kaikkia mahdollisia ominai-
suuksia tuskin kyetään raken-
tamaan samaan pinnoitteeseen, 
mutta hyviä vaihtoehtoja eri ti-
lanteisiin löytyy runsaasti.

Monenlaista kulutuskestävyyttä
Yleisin kulutustilanne on ns. kol-
men elementin hierto, jolloin 
materiaalivirta ja sen mukana tu-
levat kuluttavat ainesosat hierty-
vät vasten koneen pintoja. Tark-

kuussilppurin nielemän ruohon 
mukana kulkeva hiekka ja maa-
aines aiheuttavat juuri tällaisen 
ilmiön.

Kahden elementin kulutusti-
lanteesta on kysymys, kun esi-
merkiksi pintoihin iskeytyy il-
mavirran mukana epäpuhtauk-
sia. Silppurin torvi olisi hyvä 
esimerkki tällaisesta kulumasta. 
Märkä ruoho ja säilöntähapot ai-
heuttavat puolestaan kemiallista 
kuormitusta, joka kiihdyttää me-
tallipintojen kulumaa. 

Silppurin teriin saadaan pin-
noituksen myötä myös itseteroit-
tuvuus, kun yläpinta on kovem-
paa materiaalia verrattuna ala-
pintaan. Pinnoite pysyy niin lu-
jasti, etteivät edes kiven iskemät 
saa pinnoitetta irtoamaan.

Maanmuokkauksessa kulutus 
on erityisen vaihtelevaa, koska 
hiertämisen ohella terien on kes-
tettävä myös iskuja. Kustannuk-
set nousevat herkästi, joten kes-
tävyyttä haetaan kaikkia teknii-
koita yhdistäen. Lämpökäsittely, 
seosteräkset  ja riittävät ainevah-
vuudet toimivat edelleenkin.

Pinnoitus maksaa aina, jo-
ten käyttökohteet on harkittava. 
Nyrkkisääntönä Russell toteaa: 

”Pelkkään teräkseen verrattu-
na, pinnoitus maksaa tyypillises-
ti 50 prosenttia enemmän, mutta 
lisää kulutuskestävyyden kaksin-
kertaiseksi.”

Moderni pinnoitus kulkee tek-
nologian kanssa tasatahtia. Kallis 
kone ei saa pysähtyä kulutusosi-
en heikon kestävyyden vuoksi. 

Busatiksen osastolla oli näytillä verranneparit, jotka havainnollistivat kulu-
tuskestävyyden muutoksia. Tarkkuussilppurien kammion kuluma oli mi-
tattu usean tuhannen tunnin ajon jälkeen. Tavanomaisesti lämpökarkais-
tu kulutuspinta oli menettänyt painostaan 4 340 grammaa, kun ajoheh-
taareja oli kertynyt 1 403.

BusaDur-pinnoitettu kulutuspinta oli menettänyt 1 415 grammaa, kun 
ajohehtaareja oli kertynyt jo 2 831 kappaletta. Kulumien ero oli selvästi 

havaittavissa, koska pinnoille oli muodostunut selviä kuoppia. Käsitelty 
pinta oli sen sijaan edelleen tasainen. Kokeessa oli korjattu säilörehu-
maissia.

Eurooppalaisena valmistajana Busatiksen kulutuspinnoitteita löytyy 
monista tunnetuista silppurimerkeistä. Sama pätee myös silppureiden 
teriin. Kaikki laatumerkit käyttävät hyvin samantyyppisiä tungsten-kar-
bidi pinnoitteita.

Tilanteeseen sovitettu pinnoitus-
tekniikka antaa siis monia etuja ku-
ten, moninkertaisen kestoiän, silp-
purikäytössä alhaisemman poltto-
aineen kulutuksen ja koneen tasai-
semman toiminnan.

Jussi Knaapi

Kulutuskestävyys moninkertaiseksi

ã Silppurien kulutuspintojen 
karu vertailu meneillään. 
 Vasemmalla käsittelemätön, 
keskellä kilpaileva pinnoitus ja 
BusaDUR-pinnoitus. Grammoi-
na ilmaistut kulutuslukemat ker-
toivat selvästi, mistä on kyse.

ã Amerikkalainen Fisher-Barton ja irlantilainen Lund tarjoavat maatalouskoneteollisuudelle kulutuskestä-
viä komponentteja lämpökäsittelystä alkaen, esittelee Fisher-Bartonin varapääjohtaja Jeffrey Russell. Eri-
laiset pinnoitteet ovat nykyaikaa. Ne ovat korvanneet esimerkiksi keramiikkaa. Pöydällä näkyvissä silppurin 
terillä on pinnoitetekniikan keinoin saatu itseterottuva.

ã

Tässä kylvövantaassa on käytetty kombitekniikkaa:  
Vantaan runko on lämpökäsiteltyä booriterästä, kär-
kiosa on päällystetty eri paksuisilla tungsten-karbidi-
lapuilla ja kylkiin on hitsattu kovametallia.
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