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Alliance 360
Alliance 360:lla on ison tilavuuten-
sa myötä iso kosketuspinta, tämä 
yhdistettynä korkeaan kuormi-
tusindeksiin tekee tästä renkaasta 
ideaalisen puimurirenkaan. Kuvio-
rakenne ja runko, yhdessä, antavat 
hyvän pidon, vetokyvyn ja muka-
vuuden.

Alliance 375
Alliance 375 on moderni rengas 
joka suojaa maata myös ison kuor-
man alla. Kuviointi antaa renkaalle 
hyvän vetokyvyn, pienen polt-
toainekulutuksen ja hyvän kestävy-
yden. Täydellinen rengas esim. lan-
noitteenlevittimille tai puimureille.

Alliance 378
Uusi AGRISTAR XL Super Volume 
– sarja on tarkoitettu tehokkaille 
traktoreille ja puimureille. AG-
RISTAR XL on uuden sukupolven 
rengas ja antavat ylivoimaisen 
suorituskyvyn verrattuna 
tavalliseen renkaaseen. Kuvio on 
muotoiltu ajomukavuuden (myös 
kovalla alustalla), vetokyvyn ja 
itsepuhdistuksen parantamiseksi.

Alliance 390
Alliance 390 vyörengas on 
tarkoitettu raskaille tehtäville 
raskaan kuormituksen alla. Ren-
kaassa on tehokas itsepuhdistus ja 
iso tilavuus mahdollistaa matalat 
rengaspaineet.

Olemme mukana 28.–30.8.2014 
Finnmetko-messuilla

Tervetuloa osastollemme.
516

Farmarisäiliöt kuntoon 
helposti FARMEX- 
kunnostu s ohjelmalla. 
Kunnostus pidentää 
säiliön käyttöikää ja 
polttoöljyn varastointi on 
taas turvallista. Ota yhteyttä!

FARMEX-
PERUSKUNNOSTUS
Millaisessa kunnossa 
farmarisäiliösi on?

06 484 6330
www.farmtools.fi 

Lepaa 2014

Lepaan näyttely sai alkunsa 1964 
syyskuussa järjestetystä ensim-
mäisestä puutarha-alan näyttelys-
tä silloisella Lepaan puutarhaop-
pilaitoksella. Itse näyttely pidettiin 
tuohon aikaan vielä yksipäiväise-
nä ja se oli osa Rationalisointipäi-
viksi kutsuttua tapahtumaa, jossa 
pääpaino oli kasvihuoneviljelijöil-
le suunnatussa jatkokoulutukses-
sa. Tapahtuman tunnus oli ”Kan-
nattavuutta – Kasvuvauhtia – Kil-
pailukykyä”.

Ensimmäisellä kerralla näyt-
teilleasettajia tuli kokonaista 23 
ja yleisöä oli kolmisen sataa, mitä 
silloin pidettiin hyvänä saavutuk-
sena. Rationalisointipäivien sano-
ma oli puutarhaviljelyn tehosta-
minen. Siksi maatalousalan tuk-
kuliikkeet olivat tärkeässä roolissa 
esitellessään viljelyn tuottavuuden 
parantamiseksi kehitettyjä uusia 
tuotteita.

Jo ensimmäisillä kerroilla näyt-
telyssä olivat luonnollisesti muka-
na sen ajan suuret tukkuliikkeet 
kuten Hankkija, SMK, S.G. Nie-
minen ja Kesko. Viimeksi mai-
nittu on ainoa näytteilleasettaja, 
joka on ollut yhtäjaksoisesti pai-
kalla jokaisena vuotena 50 vuo-
den ajan.

Tänä päivänä ei mukana ole 
enää työnsä puolesta niitä ihmi-
siä, jotka 60-luvulla olivat näyt-
teilleasettajina. Sen sijaan 70-lu-
vulla aloittaneita veteraaneja ta-
voitimme pari. Keskon osastol-
la tuotepäällikkö Pekka Penttilä 
kertoi olleensa ensimmäistä ker-
taa töissä Lepaalla vuonna 1978.

”Näyttely oli siihen aikaan tie-
tysti paljon pienempi. Mehän 
mahduttiin kaikki tälle koneken-
tälle päärakennuksen eteen. Sit-
ten alkoi tulla enemmän osal-
listujia ja muistaakseni uute-

Lepaan tämän vuoden näyttely oli 50. 
kerta vuonna 1964 alkaneessa perin-
teessä. Kävijämäärät osoittivat jälleen 
kerran, että tapahtumalla on tasaisen 
vakiintunut suosio.

   Teksti: Jussi Laukkanen, kuvat: Tommi Hakala, 
Jussi Laukkanen, Uolevi Oristo, Timo Rintakoski, 
Mikael Sammatti, Arto Turpeinen, Puutarha-Uutiset 

 

JuhLa- 
näytteLy

 ã Koneparaati-idea oli lähtöisin ulkomailta ja sen toivat Lepaalle 
Pekka Markkula ja Seppo Närhi. Ensimmäistä kertaa koneparaati 
järjestettiin vuonna 1988.

na tulokkaana J-Trading joutui  
ensimmäisenä asettumaan sivum-
malle, kun 80-luvun alussa jou-
duttiin konekentän osalta näytte-
lyaluetta laajentamaan”, muistelee 
Penttilä.

”Silloin näyttely oli vielä auki 
myös sunnuntaina, millä pyrittiin 
saamaan enemmän myös kulutta-
jia paikalle. Koko viherala nähtiin 
myös vähän suppeampana kuin 
nykyisin. Ympäristönhoito ja esi-
merkiksi kaivukoneet ovat tulleet 
myöhemmin mukaan.”

Näyttelytoimistosta tavoitim-
me Kauppapuutarhaliiton toi-
minnanjohtaja Jyrki Jalkasen, jol-
la samoin kuin Penttilällä ensim-
mäinen kerta Lepaan näyttelyssä 
oli vuosi 1978. Jalkanen oli tuol-
loin puutarhurikoulun oppilaa-
na. Oppilaskunnan sihteerinä hän 
osallistui näyttelyn järjestelyihin 
näyttelysihteerinä.

”Istuin silloin – kuten nytkin –
näyttelytoimistossa. Puutarhuri-
koulun jälkeen jatkoin sitten sa-
man tien puutarhaopistossa. Kun 
minusta siellä sitten tehtiin oppi-
laskunnan puheenjohtaja, kuului 

tapahtuman vetäminen tehtävii-
ni,” muistelee Jalkanen.

Kauppapuutarhaliitossa Jyrki 
Jalkanen aloitti työt 1982 ja Le-
paan näyttelyn pyörittäminen 
siirtyi hänen vastuulleen -86 al-
kaen. Nykyisin näyttelypäällikön 
tehtäviä hoitaa Elina Vuori.

”Näyttelyn käytännön pyörittä-
misen kannalta on ollut hyvin tär-
keä asia, että on aikoinaan opiskel-
lut Lepaalla. Paikkojen ja rutiinei-
den tuntemus on auttanut paljon 
tässä työssä”, jatkaa Jalkanen.

Lepaan näyttely kasvoi vuosi 
vuodelta 1990-luvun alkuun, jol-
loin saavutettiin kuta kuinkin ny-
kyinen näyttelyosastojen ja kävi-
jöiden määrä. Tosin näyttelyosas-
tojen koko tuntuu olevan edelleen 
hienoisessa kasvussa, kun esimer-
kiksi konevalikoimat ja koneiden 
koko ovat kasvaneet. Tänä vuon-
na näyttelyyn tutustui yli 11 000  
henkeä. Näyttelyosastoja oli paria 
vajaat 200. 

 ã  Työnäytökset olivat 60-luvulla tärkeä osa Rationalisointipäivien 
antia. Ajan henkeen kuului, että tämän tyyppisiin tilaisuuksiin tultiin 
puku päällä ja kravatti kaulassa. Kahden päivän aikana näyttelyyn 
tutustui vuonna 1968 jo 2 000 henkeä.

Hattula

ã   Keskon tuotepäällikkö Pekka Penttilä oli ensimmäistä 
kertaa töissä Lepaalla vuonna 1978.
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Junkkari-työkoneet  
Agrimarketeista kautta maan.
Lisätietoja: www.agrimarket.fi

junkkariT 
viljanajoon!

www.junkkari.fi

j-10 vaunu
Perus- ja viljalaidoin, 400/60-15,5  
-renkailla, tilavuus viljaladoin 13,1 m3, 
musta tai punainen.  

6 700,-
alv 0 % + toimituskulut

j-13jl jalkalavavaunu
perus- ja viljalaidoin,
tilavuus viljaladoin 14,5 m3,  
500/50-17 ELS-renkailla.  

8 500,-
alv 0 % + toimituskulut

511 € / m3

rajoitEttu  
Erä hEti  

toimitukSEEn

Junkkari_J-10_KV_110x300.indd   1 8.8.2014   16.49

ã Mecalacin uutuus on 6,5 tonnia pai-
nava 6MCR. Kone on tela-alustaiseksi 
vikkelä kulkemaan, sillä huippunopeu-
deksi ilmoitetaan peräti 10 km/h. Erikois-
ta ovat myös ohjausvaihtoehdot, sillä ko-
netta voidaan ajaa polkimien lisäksi liu-
kuohjatun kuormaimen tyyliin ohjaussau-
voilla. (AT)

ã Lännen Lundberg -kiinteistökoneet päivittyvät 
3B-päästötasolle. Ensimmäisenä esiteltiin noin 5 ton-
nin painoinen 5220-malli. Moottori on 133-kilowatti-
nen TCD. Hydraulituotoksi ilmoitetaan 200 l/min. 
Nostokorkeus kauhan pohjasta mitattuna on 3 met-
riä.  Samalla myös esim. hydrauliliittimien sijoittelua 
on parannettu. Syksyn aikana esitellään peräti 5 uu-
distunutta Lundberg-mallia. (AT)

ã Porilainen AF-Parts myy mm. omaa 
rototilttien proportionaaliohjausjärjestel-
mää ja maansiirtokoneiden varaosia. 
Teemu Huuhka mainitsee myös, että kai-
kenlaisten hydrauliikka ja konesähköjär-
jestelmien suunnittelu sekä rakentami-
nen ovat heidän erikoisosaamisaluet-
taan. (MS)

ã Brodd Gothia -imulakaisukone saa voimansa vetokoneen hydraulii-
kasta tai voiman ulosotosta. Säiliön koko on 3 100 litraa. Maksimi työno-
peus on 20 km/h ja lastauskyky 4 820 kiloa. Omapaino on 5 360 kg. (AT)

ã Wille 265 on saanut uusia varusteita. Optim-tuotesarjaan esiteltiin 
550 litran säiliöstä vetensä saava painepesuri. Pumppu on Dynasetin 
valmistama. Paineeksi ilmoitetaan 160 bar ja tuotoksi 30 l/min. Uu-
tuuksiin kuuluu myös Wille Optim Zoom -aura. Hydraulisilla siivillä va-
rustetun auran työleveys on 1350–2469 mm. Suunnittelussa on kiinni-
tetty huomiota jäätymisen estoon. (AT)

ã Hako Citymaster 600 on kiinteistöhuollon monitoimi- ja lakaisu-
kone, jonka perusajatus pohjautuu helppoon käytettävyyteen, mo-
nipuolisuuteen sekä kattavaan ja ilman työkaluja vaihdettavaan 
työlaitevalikoimaan. Runko-ohjatun, hydrostaattisella voimansiir-
rolla ja jatkuvalla nelivedolla varustetun koneen ajonopeus on  
0–25 km/h, myös työvaihteella. (TR)

ã Bucher on tuonut markkinoille täysin uuden City-Cat 5006 -imula-
kaisuauton, joka korvaa City-Cat 5000 -mallin. ”Tässä on kaikki käy-
tännössä uutta, paitsi harjalaitteisto”, Bucher Schörlingin vientimyyn-
tipäällikkö Ulf Oehlmann kertoo. Kerääjän tilavuus on kasvanut  
4,3 m³, Euro6-moottori on FPT:n käsialaa, Bosch Rexrothin valmista-
ma voimansiirto on hydrostaattinen. Vetävät pyörät ovat takana. Neli-
pyöräohjauksen ansiosta kääntösäde on 5 900 mm. (TR)

ã

Amerikkalaisvalmisteinen Billy Goat 
BC 2402H niittomurskain on tarkoitettu 
niin nurmen kuin horsmikonkin ajami-
seen. Kone murskaa jopa yli 3 cm pak-
suiset pajut. Koneella voi leikata pensaat 
matalaksi ja silputa leikattu kasvusto. 
Työleveys on 61 cm ja leikkuukorkeuden 
voi säätää 6,9–9,4 välille. Voimanlähtee-
nä käytetään Hondan yksisylinteristä,  
13 hv nelitahtibensiinimoottoria. (TR)

ã Husqvarna GX 560 on hieman erilainen työnnettä-
vä ruohonleikkuri, sillä se leijuu ilmatyynyn varassa. 
Nostavan ilmavirran tuottaa leikkuuterän yläpuolella 
oleva tuuletin. Ensimmäisen ”lentävän” ruohonleik-
kurin keksi Karl Dahlman vuonna 1964. Seuraavana 
vuonna Husqvarna aloitti ilmatyynyleikkureiden val-
mistuksen Flymo-tuotemerkillä. Tämän uusimman 
vuosimallin lähtöhinta oli 599 euroa. (MS)

ã Uusi malliston järeän pään 
saha, 3,35 kW Echo CS-
620SX korvaa aikaisemman 
CS-610-mallin. Moottorin 
käyttöaluetta on laajennettu 
ja leikkuutehon luvataan pa-
rantuneen jopa 15 %. (TH)

Katso lisäKuvat!

www.koneviesti.fi

ã

ã

Ficon Oy esitteli uutta, erityisesti 
avolava-autoihin suunniteltua MS2500 
-alueauraa. Sen erikoisuutena on auto-
maattisesti muuttuva siipimuoto. Siiven 
heittopuoli kohoaa ja toinen puoli laskee, 
riippuen siitä, aurataanko vasemmalle vai 
oikealle puolelle. Muovista siipeä vääntä-
vät käännöstä voimansa ottavat vivustot. 
Työleveys on 2,2–2,5 m. (JL/MS)

Nimetön 1   1 25.8.2014   12:00:23
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ã Tempo 10B on 10 tonnin ja 10 kuution hakkeen ja lumen levitys-
vaunu. Levitysleveys säädetään ohjureilla. Verkko puolestaan rikkoo 
jääkokkareet. Valmistajan mukaan levitys on tarkkaa ja tasaista, mikä 
säästää materiaaleja. Lumi myös pysyy puhtaana. Vaunun kerrotaan 
soveltuvan myös mm. hiekan ja mullan levitykseen. Vaunun hinta on 
20 490 euroa + alv. (AT)

ã Norjalaisen Tokvamin 
lautassirottelija yhdistää 
perinteisten lautaslevitti-
mien ja telasirottimien 
hyvät puolet. Sen pystyy 
täyttämään suoraan ka-
sasta kuten telasirotti-
men, mutta lautaslevitti-
men ansiosta työleveys 
on suuri, jopa 10 m. Täy-
tön ajaksi lautaslevitin 
kääntyy suojaan kauhan 
pohjassa olevaan syven-
nykseen. Hiekoitin voi-
daan kiinnittää traktorei-
hin ja pyöräkuormaimiin. 
Laitetta myy Konevel Oy. 
(MS)

ã Kubota B2650 -kiintestötraktorissa on uudistunut nelipilarinen oh-
jaamo, mikä parantaa näkyvyyttä ja helpottaa kulkua. Ohjaamossa on 
myös ilmastointi vakiona. Jarrupolkimet on siirretty aiemmista mal-
leista poiketen vasemmalla jalalla käytettäviksi. Oikealla jalalla käyte-
tään edelleen hydrostaattisen voimansiirron keinupoljinta. Tehoa rei-
lun tonnin painoisesta koneesta löytyy 25 hevosvoimaa. (MS)

ã Kiotin EX50 -mallin seuraaja oli ensiesittelyssä Lepaalla. Uutuu-
dessa on panostettu erityisesti ohjaamoergonomiaan. Vakiovarustei-
na mm. neliveto ja voiman ulosoton automaattitoiminnot. (TR)

ã John Deeren kiinteistötraktoreiden uusi 4R-sarja korvaa vanhan 
4020 sarjan. 4066R-mallissa on tehoa mallimerkinnän mukaiset 66 hv, 
jotka tuottaa Yanmarin nelisylinterinen turbomoottori. H180-kuormai-
messa on mekaaninen vakaaja ja se nostaa reilun tonnin painoisen 
kauhallisen. (MS)

ã New Hollandin Boomer-traktorisarja on uudistunut. Boomerissa 
on kolmiportainen hydrostaattinen voimansiirto. Boomer 3050 -mal-
lissa on nelisylinterinen, 2,5 l  moottori, jonka teho on 47 hv/35 kW.  
Agritek Oy. (UO)

ã Landfor myy CMN Maskintecin käytäväkultivaattoreita. Kultivaat-
torin terät kulkevat vain sentin pari soran sisässä ja katkaisevat näin 
rikkakasvien juuret. Koneen kanssa voi kuulemma ajaa melkoista 
vauhtia ja työnjälki vain paranee nopeuden kasvaessa. Työleveyksiä 
on saatavilla kaksi 1,0 ja 1,5 metriä. Lisävarusteena voi hankkia reu-
naleikkurin. (MS)
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Kaupinkatu 4, 45130 Kouvola.       

LAATUKONEET järki-
hintaan!

Kouvola  0400 130 130
Kouvola  044 743 2050
Kouvola  040 550 8693
Imatra  045 206 6236
Isojoki  0400 899 979
Juva  040 586 8787

Jyväskylä 0400 164 716
Kauhava  0500 567 969
Kitee  0400 373 879 
Kuopio  0400 792 268
Lempäälä  050 443 0934
Loimaa  0500 257 280 

Oulu  040 7791 454
Seinäjoki  0400 402 400 
Virrat  0400 236 588
Ylivieska   040 515 1361
Varaosat 020 743 2045

MAANSIIRTO-
VAUNUT

Olemme mukana 
FinnMetkossa!          120

Osasto

METSÄPERÄ-
VAUNUT

VAIHTOLAVA-
VAUNUT

YLEISVAUNU

•   Kokoluokat 
 10t, 12t, 

14t, 16t ja 18t
•  Lavanpohja Optim (14-16t) 
 ja Hardox (18t)
•  Aisan kumivaimennin vakiona (14-18t)

• Kokoluokat 8t, 10t ja 12t
• Hydraulinen aisankääntö

• Suuri maavara, jopa 57 cm
• 12t mallissa hydraulinen veto sekä jarrut

•  Kokoluokat 15/19 m³ja 17/23 m³.
• Lavan pohja Optim650 -terästä.
•  Kumivaimennettu vetoaisa.
                Kuvan veivipressi lisävarusteena.

12 – 18 – 20
• Kaikissa taittuva                
   vetotorni
• Jouset, 
  ohjaava akseli (20)
• Sähköohjaus (20)

Uudet kompaktiluokan kulmahiomakoneet ilman rajoja. 

Äärimmäistä voimaa,
ylivoimainen kestävyys!

www.metabo.� 

Yhtä kestävä kuin sinä. 

Voimakkaampi kuin 

koskaan ennen!

Etsi lähin jälleenmyyjäsi: www.metabo.� /jalleenmyyjat

MADE IN GERMANY

Ensimmäisenä  maailmassa: 1700 W 

TULE TUTUSTUMAAN
uutuuksiimme FinnMetkoon! 
Tuotteet esillä Etran osastolla 

438-444 ja 450-458.
Tuotteet esillä Etran osastolla 

438-444 ja 450-458.

TTS | Kiljavantie 6, Rajamäki | Sarkatie 1, Vantaa | (09) 2904 1200

www.tts.fi 

KOULUTTAUDU  
METSÄALAN TAI  

MAARAKENNUSALAN  
AMMATTILAISEKSI!

Lisätietoja koulutuksista; 
Metsäala: Vesa Tanttu, 044 7143 676, vesa.tanttu@tts.fi
Maarakennusala: Jere Hänninen, 044 7143 834, jere.hanninen@tts.fi

SINÄ 20 - 29 -VUOTIAS! PUUTTUUKO SINULTA  
PERUSKOULUN JÄLKEINEN TUTKINTO?
Nyt Sinulla on loistava mahdollisuus hankkia itsellesi ammatillinen pätevyys. 
Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja yksilöllisesti ja siinä huomioi-
daan muualla hankkimasi osaaminen. Tartu nyt tilaisuuteen ja pätevöidy 

 

OLETKO TYÖELÄMÄSSÄ, MUTTA SINULTA  
PUUTTUU TUTKINTO?
Oppisopimus on helppo tapa kouluttautua työn ohessa. Koulutusvaih-
toehtojamme ovat:

Hakeutuminen
koulutuksiin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen osoitteessa www.tts.fi

•	Metsäkoneenkuljettajaksi •	Maarakennuskoneenkuljettajaksi

•	Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
•	Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja
•	Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja 
•	Maarakennusalan ammattitutkinto
•	Maarakennusalan erikoisammattitutkinto


