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Kubota M6060 -traktorissa on nelisylinterinen ja 3,3-litrainen 
moottori, jonka teho on 48,4 kW (66 hv). Vaihteistossa on 8/8-nopeut-
ta ja suunnanvaihtaja, joka on varustettu hydraulisilla kytkinpakoilla. 
Ryömintävaihteisto on vakiovaruste, 40 km/h ajonopeuteen ei tarvita 
moottorin täysiä kierroksia. Kubotaan saa joko turvakaaren tai ohjaa-
mon, joka on iImastoitu ja varustettu paineilmajousitetulla istuimella. 
Työhydrauliikan tuotto on 61,5 l/min ja nostolaitteen nostokyky  
2 200 kg. Saksassa traktorille myönnetään 3 vuoden takuu. (UO) 

ã

Traktorimarkkinat jakautuvat päästömääräysten 
vuoksi kahteen kastiin: Pohjois-Amerikan, Aust-
ralian ja EU:n markkinoille pääsy edellyttää tiuk-
kojen päästömääräysten täyttämistä, toisin kuin 
Kauko-Idässä. 

n Uolevi Oristo, Tapio Vesterinen

Kysyntä kasvaa väljien 
päästörajojen maissa

Agritechnica, Hannover, Saksa

Kahtia jakautuneet markkinat nä-
kyivät Agritechnicassakin: esillä 
oli traktoreita, jotka oli tarkoitet-
tu vain EU:n ulkopuolisiin maihin. 
Piristävä poikkeus oli Belarus, jon-
ka uutuusmalli oli varustettu val-
kovenäläisellä, EU:n 3B-päästöta-
son täyttävällä Minsk-moottorilla. 

Lisäksi traktoreiden ja työkonei-
den koon kasvu jatkuu. Yli 400-he-
vosvoimaisten pyörätraktoreiden 

määrä kasvoi, kun New Holland 
esitteli uuden T8.420-mallinsa. 

Agritechnican traktoritarjon-
ta oli niin runsasta, että olem-
me esitelleet niitä jo numeroissa 
17/2013 ja 1/2014. Löydät aikai-
semmat jutut Koneviestin säh-
köisesti arkistosta osoitteesta  
www.koneviesti.fi. n

SAKSA

Hannover

Tauko paikalla! Messuvieraat rentoutuvat 
kotimaisen merkin juurella.
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Massey Ferguson 8700 -sarja ensiesiteltiin Agritechnicassa. 
Mallista riippuen 290–400-hevosvoimainen, 8,4-litrainen Agco 
Power -moottori täyttää Tier 4 Final -päästömääräykset. Pako-
kaasut puhdistetaan SCR-, DOC-  ja EGR-järjestelmien yhteis-
voimin. Kaikki mallit varustetaan portaattomalla voimansiirrol-
la, joka on pykälää järeämpi kuin 7600-sarjassa. 8600-sarjaan 
verrattuna ohjaamon näkyvin uudistus on värinäyttö. 8700-sar-
jaan on saatavilla nyt myös Exclusive-varustelutaso. Ensim-
mäiset yksilöt saadaan Suomeen vuoden 2014 lopulla. (TV)

John Deere 7R -malliston moottoreiden nimellistehot ovat 147– 
206 kW (200–280 hv), lisäteho kasvattaa lukemia noin 20 kW:llä. 
Moottorin jäähdytysteho säätyy tarpeen mukaan, sillä automatiikka 
säätää tuuletinta pyörittävän sähkömoottorin pyörimisnopeutta. 7R-
traktorin toimintoja ohjataan uudella Green Star 3 CommandCenter 
-kosketusnäytöllä, joka on sijoitettu oikeaan kyynärnojaan. Voiman-
siirtona on joko 50 km/h portaaton tai uusi powershift-vaihteisto. (UO)

ã New Holland T8 -mallisarjan tekniikka uudistui pakollisen mootto-
rinvaihdon myötä. T8.420 on malliston lippulaiva, jonka nimellisteho 
on 367 hv (272 kW). Maksimiteho on tyyppinumeron mukaisesti  
419 hv. Suurimmassa T8:ssa on portaaton 50 km/h AutoCommand-
voimansiirto ja todella hiljainen ohjaamo. Nostolaitteen nostovoima 
on 11 t. New Holland T8.420 on pitkästä akselivälistään huolimatta 
ketterä ”jenkkitraktori”, joka soveltuu raskaan maanmuokkauksen  
lisäksi myös maantiekuljetuksiin. (UO)

ã

Perinteikkään Versatile-traktorivalmistajan omistaa v. 2007 lähtien 
venäläinen, sadonkorjuukoneista tunnettu Rostselmash Ltd. Versa-
tile on valmistajan mukaan ainoa Kanadassa val-
mistettava traktori. Runko-ohjattu Versatile 350–
550 -mallisto esiteltiin vuonna 2009. Traktoreissa 
on Catepillarin powershift-vaihteisto. Mallinimi 
kertoo Tier 4i -päästötason täyttävän Cummins-
moottorin tehon. Vakiohydrauliikan tuotto on  
200 l/min. Versatile esitteli hiljattain 
teloilla varustetun rinnakkaismallis-
ton. (UO)

ã Belarus MTS 2022.5 on varustettu 3B-tason päästömää-
räykset täyttävällä Minsk-dieselillä, jonka iskutilavuus on 

7,12 l ja teho 156 kW (212 hv).  Päästöt pidetään kurissa 
SCR-tekniikalla. Polttoainelaitteet valmistaa Bosch. 
MTS 2022.5 -traktorissa on nelinopeuksinen pika-

vaihde ja mekaaninen aluevaihteisto, jossa on 4 
välityssuhdetta eteen ja 2 taak-
se. Traktorissa on öljykylpyjarrut. 
Hydrauliikan tuotto on 85 l/min ja 
nostovoima 6 500 kg. Takaren-
gaskoko on 580/70R42. Traktori 

painaa 7 400 kg. (UO)  

ã Fendtin kehittämä rengaspaineen ajonaikainen säätöjärjestelmä 
on nimeltään Vario Grip. Rengaspaineen säädön esivalinta voidaan 
tehdä Vario-terminaalin kautta, minkä jälkeen säätö onnistuu yhtä 
näppäintä painamalla. Rengaspaineen nosto peltopaineesta tieajoa 
varten kestää noin 10 minuuttia. Parannusten myötä järjestelmän lu-
vataan toimivan pakkasellakin. Oikeat rengaspaineet tiellä ja pellolla 
vähentävät maan tiivistymistä ja säästävät renkaita sekä polttoainet-
ta. (TV)

ã

Farmer on puolalainen traktorivalmistaja, joka kertoo valmistavan-
sa edullisia mutta vankkoja koneita. Agritechnicassa yrityksen osas-
tolla oli esillä Farmer 5 -mallisto, jonka tehovaihtoehdot ovat 97 ja 
112 hv. Kuvan F7-23032-traktorin teho on 230 hevosvoimaa, mutta 
malli ei ole vielä tuotannossa. Tehtaan edustajan mukaan seuraavaksi 
esitellään uusi 160 hv:n traktori. Suomessa Farmer-traktoreita edus-
taa oululainen HS-tarvike. (UO)

ã

Slovenialainen Agromekanika AGT 860 on kääntyvällä ohjaus-
pulpetilla varustettu erikoistraktori. Agromekanikan australialainen 
maahantuoja on kehittänyt kauhan ja puskulevyn yhdistelmän, jo-
ka tekee traktorista tehokkaan koneen pieniin maansiirto- ja viher-
rakennustöihin. Samanlaisia kauhoja käytetään esimerkiksi kaivu-
rikuormaimissa. Kauha kiinnitetään nostolaitteisiin ja tyhjennetään 
kääntämällä pohja ylös ja eteenpäin, jolloin sen takaseinää voi käyt-
tää puskulevynä. (UO)

ã

ã Maataloustraktoreiden puolen tuuman pikaliittimet ovat käymäs-
sä alamittaisiksi, sillä ne on alunperin mitoitettu vain noin 60 l/min vir-
taukselle. Suurta virtausta tarvitseville työkoneille saadaan riittävästi 
öljyä käyttämällä joko 3/4-tuuman tai flat face- eli ”lättäpääliittimiä”. 
Haittapuolena on, ettei perinteinen kippiletku enää sovi liittimeen, ja 
koneiden yhteiskäyttö käy hankalaksi. Fendt tarjoaa ratkaisuksi pika-
liittimien kiinnityslohkoa, johon käyttäjä voi vaihtaa nopeasti kullekin 
työkoneelle sopivat liittimet. (UO)  

NRO 2     30. 1. 2014 H.C. Petersen Finland Oy      
Puh. (06) 412 8115, www.hcpetersen.�

ZETOR MAJOR 80

25499€ (alv 0%)Hinta alkaen: 

UUTUUS!

”TÄSSÄ ON KONE JONKA TARVITSET!”

Uskomaton hinta! 

4-sylinterinen
4,2 litrainen Zetor moottori
12/12 vaihdetta mekaanisella suunnanvaihdolla
neliveto
hydrauliikka 50 l/min

mekaaninen moottorin ohjaus
mekaaninen vaihteisto
mekaaninen nostolaitteen ohjaus
toimii ilman ureaa

Soita ja TILAA
omasi NYT!



Agritechnicassa oli oma halli, jossa esiteltiin koneiden huoltoa ja 
korjausta. Hyvän kunnossapidon merkitystä havainnollistettiin muu-
taman hyvän yksilön avulla. Kuvassa olevan Valtran ikkunassa oli 
kyltti: ”16 vuotta vanha, 10 535 tuntia, vielä täydessä työkunnossa”. 
(UO)

ã
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Itävallan Tirolissa jo 65 vuotta trak-
toreita tehnyt Lindner-yritys on 
muutaman vuoden tuotekehityksen 
tuloksena aikaansaanut nelipyö-
räohjauksella varustetun maatalo-
ustraktorin. Pääasialliseksi kohde-
ryhmäksi uutuudelle mainitaan vuo-
ristoseutujen maanviljelijät. Heille 
ketteryys ja mahdollisimman alhai-
nen painopiste ovat tärkeitä ominai-
suuksia. Myös kunnallistekniikka ja 
hedelmätarhat mainitaan varteen-
otettavina asiakkaina. Viinitarhoille 
hieman yli 2,1 metriä leveä Lintrac 
90 taitaa olla hitusen liian iso.  

Lintracissa on Perkinsin 3,4-litrai-
nen ja 102-hevosvoimainen 854E-
E34TA-moottori. Nelisylinterinen 
turbokone on 3B-päästöluokas-
sa. Mallinumeron 90 kone on saa-
nut voa-hevosvoimien mukaan. 
Koneessa on portaaton Terramatic 
TMT09 -vaihteisto, joka on yhdessä 
ZF:n kanssa kehitetty nimenomaan 
sadan hevosvoiman moottoritehol-
le. Nopeutta Lintrac 90 saa kehrä-
tyksi 43 kilometriä tunnissa. Pakilla-
kin sen luvataan kulkevan 20 km/h. 
Ulosotossa on vakiona neljä nope-
utta 430, 540, 750 ja 1 000 r/min. 

Ohjaamo on mekaanisesti jou-
sitettu. Erikoissaranoilla varustetut 
etu- että takalasi aukeavat 90 as-
tetta. Takavaloissa ja päivävaloissa 
on käytetty LED-tekniikkaa. Vähäi-
sen virrankulutuksen lisäksi valmis-
taja lupaa lampuille 20 000 tunnin 
käyttöiän. 

Oikean puolen käsinojassa ole-

valla rullalla voidaan ohjelmoida 
traktorin toimintoja työvaiheiden 
vaatimusten mukaan. Hydraulii-
kan aksiaalimäntäpumppu tuottaa 
maksimissaan 88 litraa minuutis-
sa. Tuottoa voidaan säätää portaat-
tomasti 4–88 litran välillä. Lindnerin 
muidenkin mallien tapaan Lintrac 
90:n hydrauliikan ja vaihteiston öljyt 
ovat erilliset. Nostolaite on 3,4-ton-
ninen. Lintrac 90:n omapaino vakio-
varusteilla on 3 750 kiloa. Suurin ko-
konaispaino 5,8 tonnia, ja suurim-
mat sallitut akselipainot edessä 3 
tonnia ja takana 3,8 tonnia.  

Lintracin vakiorengastus on 
375/70 R 20 edessä ja 420/85 R 30 
takana. Koneen takapyörät käänty-
vät 20 astetta, eli alle puolet vähem-
män kuin etummaiset. Ketteryys on 
kuitenkin aivan eri luokkaa kuin pel-
källä etupyöräohjauksella. Valmista-
jan mukaan kääntöympyrän säde 
pienenee parilla metrillä vastaavan-
kokoiseen etupyöräohjattuun trak-
toriin verrattuna. Ohjauksessa on 
valittavana kolme ohjelmaa: maan-
tieajossa käytetään pelkkää etupyö-
räohjausta, pellolla ja ahtaissa pai-
koissa eri suuntaan renkaita kään-
tävää ohjelmaa ja erikoistöihin on 
mahdollista valita rapuohjaus. 

Uutuuden hinta ei ole vielä sel-
villä, sillä Lintrac 90:n valmistus on 
tarkoitus aloittaa vuoden 2014 ke-
säkauden jälkeen. 

Visa Vilkuna

Ketterä vuoristotraktori Tirolista

Lintracissa on kolme eri ajotapaa. Etupyöräohjaus sopii 
maantielle, nelipyöräohjaus puolestaan ahtaisiin tiloihin. Rapu-
ohjauksesta on eniten hyötyä rinnepelloilla: koneen ”valuminen” 
alarinteeseen voidaan estää kääntämällä pyöriä lievästi ylärin-
teen suuntaan.  

ã

Tanskalainen Hydrema on pienehkö maarakennuskonevalmistaja. 
Hydrema esitteli dumpperin pohjalta tehdyn työkoneenkantajan, joka 
voidaan varustaa esimerkiksi lietesäiliöllä. (UO)

ã Hürlimann on sveitsiläinen 
traktorimerkki, joka kuuluu nyky-
ään Same Deutz-Fahr -ryhmään. 
Tekniikaltaan traktori vastaa 
muita saman konsernin tuottei-
ta. Pääasiallinen myyntialue on 
Sveitsi, kuten kuvassa oleva leh-
mä viestii. (UO)

ã

Itävallassa traktoreita käytetään metsätöissä sekä bioenergiatuo-
tannossa vähintään yhtä paljon kuin Suomessa. Paikallinen CNH-ryh-
mään kuuluva traktorivalmistaja Steyr esitteli Agritechnicassa oman 
näkemyksensä taakseajolaitteista, jolle kertyi  hintaa noin 15 000 eu-
roa. (UO)

ã

Perustraktoreilla on edelleen kysyntää. Landini 
on italialaisen Argo-yhtymän valmistama traktori, 
joka kilpailee hinnalla itämaiden valmistajien kans-
sa. Landini 4-105 on uusi malli, joka on italialai-
seen tapaan tyylikkäästi muotoiltu. Siinä on 3,6 lit-
ran 4-sylinterinen Deutz-moottori, joka täyttää 3B-
päästötason. Voimansiirto edustaa perinteisempää 
tekniikka, sillä 36/36-nopeuksinen voimansiirto on 
varustettu synkronoidulla suunnanvaihtajalla ja 
kaksiportaisella pikavaihteella. (UO) 

ã


