
Nokka -metsäkuormaimet ovat saaneet uudet 
7-kulmaiset ja yhdellä hitsaussaumalla kootut 
pääpuomit. Samalla on myös nosturit ovat saa-
neet lisää voimaa. (TH)

OKRA 2014, Oripää

mAAstO
KAttAus
Okra-näyttelyssä oli mukavas-
ti esillä myös metsä- ja maasto-
puolen kalustoa, joista poimim-
me kiinnostavimmat uutuudet.

   Kuvat: Tommi Hakala, Seppo Nykänen, 
Uolevi Oristo, Tapio Vesterinen Oripää

ã Oniar-metsäperävaunut ovat tulleet Yrjö Tenkanen Oy:n myyntiin. 
Esillä oli kattava mallisto. (TH)

ã Kesla esitteli uuden hydraulivetoisen 122HD-metsäperävaunun. 
Näyttelyssä se oli varustettu 316T-nosturilla. Nosturissa on vakiona 
pääpuomiston sisäinen putkitus sekä uusi letkut suojaava KesLINK-
riipuke. (TH)
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K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi / kampanjat

Hinnat, maksuehto- ja kampanjaedut ovat voimassa uusiin kauppoihin 30.9.2014 saakka tai niin kauan kuin varattu erä riittää.  Kuvissa mahd. hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Toimituskulut lisätään hintaan.

5.990,-
        (alv 0%) + toim.kulut

ILSBO Ketjumurskain M150
• Leikkuulev. 1,5 m, ulott. 3,42 m
• Sivusiirtolaite lisävarusteena
3 v. tehdastakuu!

Maschio GIRAFFA 210 
Uudistuttu piennarmurskain
• Työleveys 2,12 m,  ulottuvuus 3,2 m
• Varmatoiminen estesuoja
• Leikkuupään kelluntamahdollisuus

5.890,-
        (alv 0%) + toim.kulut

Maschio TIGRE 
Sängen ja kesannon 
murskaukseen 
• Työleveys 3 m, leikkuukorkeus 

säädetään pyörillä
• Kouruterät ja 2 kammion sis. 

vastaterää
• Siirrettävissä 30 cm trakt. 

keskilinj. sivuun5.360,-
        (alv 0%) + toim.kulut

Multiva DISCMASTER putkijyrällä
• Avara ja tukkeutumaton rakenne
• Tehokas multaus: Aggressiivinen lautasien muokkauskulma - maa sekoittuu 

tehokkaasti kaikilla työ-
syvyyksillä ja laajalla 
nopeusalueella

Tehokas multaus: Aggressiivinen lautasien muokkauskulma - maa sekoittuu 

(alv 0%) + toim.kulut11.250,-DM 350

9.590,-
        (alv 0%) + toim.kulut

590
DM 300

nopeusalueella

Multiva TR 190 Farmer  
• Kantavuus 15 tn, lavan tilavuus 19 m3 

• Koko vaunun rakenne laadukasta Ruukin terästä 
• 2-napajarrut ja hydr. takalaita vakiona, 550/45-22,5 -renk.  (kuva eri renk)

                        

14.550,-
                   alv 0% + toim.kulut

LISÄETUNA rullapeite
• korokerullapeitteellä tilavuus 21m3 1250 € (alv 0%. Uuden 

TR190 ostajalle.)

LEMKEN JUWEL 4-6 teräiset paluuaurat 
• Hydromatic -laukaisulaite väistää esteen sekä ylös että sivulle - laukaisuvoi-

ma helposti säädettävissä hytistä 50-140 barin
• DuraMaxx siivet - kulutusosien nopean vaihto ilman työkaluja. 
• Ei heikentäviä reikiä ja kiinnitysruuveja - osat voidaan kuluttaa täysin loppuun 

ilman että se vaikuttaa terän tukevuuteen.

LEMKEN KRISTALL kultivaattorit   
• Työlev. 3-6 m 

sänki- ja kylvömuokkaukseen
• Vakiona Tri Mix -terillä

- terien pikavaihto ilman työkaluja 
• Kovametallipinnoitetut kärjet
• Teräskiekkojyrällä / Duo varpajyrällä / 

uutuutena Flex 
-kiekkojyrällä

(alv 0%) + toim.kulut
9.980,-Alk.

LEMKEN Rubin 9 
lautasmuokkaimet
• Avara rakenne Ø 610 mm lautasilla
• Vakiona 2 piikkiharavariviä
• Mekaaninen laukaisulaite
• Tiivistysjyriä eri olosuhteisiin
• Helppo ja tarkka työsyvyyden säätö, 

5 - 15 cm

Katso lisää 
(QR-koodin takaa)



ã Turun Konekeskuksen metsäperävaunumallisto on laajentunut 
pienempään suuntaan. 5 tonnin kantavuuden ja 1 075 kilon omapai-
noisessa Sami-yhdistelmässä on 4,6 metrin ulottuman nosturi. (TH)

ã Kaivukoneeseen liitettävä palaturpeen 
puristinkauha Turha on päässyt sarjatuotan-
toon. Valmistajana on Markku Pitkäranta. 
(TH)

ã Sawkon Oy Keuruulta valmistaa Joka-
miehen sahalaitosta (3 600 euroa/alv 0 %). 
(TH)

ã Kiren uutuutena esiteltiin 1202-metsäpe-
rävaunu. Se on varusteltu vakiona hydrauli-
sesti esiohjatulla 850-nosturilla. Vaunun ren-
gaskoko on 500/45-22,5" ja nosturin ulottuma 
8,5 metriä. Kahteen pyörään on saatavissa 
hydraulinen napamoottoriveto. (TH)

ã

Finngripper energiakoura kaataa jopa 35 cm paksuisen puun. 
Kaura painaa 750 kg ja se voidaan asentaa vähintään 20 tonnia pai-
navaan kaivuukoneeseen. Terä voidaan tarvittaessa irrottaa. Myynti 
Finn-Machines Oy. Hinta 6 000 euroa (alv 0 %). (UO) 

ã Koskelo Forest Oy on aloittanut Karhu-pilkekoneiden valmistuk-
sen. Malleja on kaksi: 33 ja 38. Molemmat ovat sykesyöttöisiä. Lisä-
varusteena on saatavissa hydraulipyöritteinen apusyöttörulla. (TH)

ã Esillä oli kaksi pienemmän pään sahalaitosta. Wood-Mizer on 
ottanut mallistoonsa Timbery M100 -vannesahalaitoksen (3 450 
euroa/alv 0 %). (TH)
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ã Landtek Oy oli pystyttänyt kentälle pressuhallin, joka herätti 
mielenkiintoa erityisesti hintansa puolesta. Kuvan 4 x 8 m hallin 
messutarjous oli 2 800 euroa. Silmämääräisesti arvioituna raken-
teet olivat asiallisesti tehtyjä. Esittelijä Risto Inna kertoi hallin 
saaneen innostuneen vastaanoton asiakkailta. Hallia on saatava-
na 4,6,8 ja 10 metriä leveänä. Seinäkorkeudet ovat 2–4,5 m. Hal-
lia on mahdollista tilata myös omilla mitoilla. (SN)

ã Erillisjousitetun mönkijän takajousitus ei 
kestä kummoisia kuormia, ilman että se an-
taa periksi ja painuu. Työlaitteiden pitämi-
nen oikealla korkeudella on vaikeaa. Arctic 
Catin osastolla asiaan oli kehitelty ratkaisu, 
vetokoukun tilalle kytkettävä nostolaite, 
jossa on apupyörät. Ilman kuormaa pyörät 
ovat ilmassa, ja työlaitteen kytkemisen jäl-
keen pyörät kantavat kuorman eikä työsy-
vyys muutu. Työlaitevalikoimaan kuuluu ai-
nakin aura, pari äestä ja takalanoja. (SN)

ã Pöttingeriltä oli esillä uutta ajattelua heinän niittoon, uutuusmalli 
Novacat S12 niittokone, jolla saavutetaan 11,2 m työleveys 3,5 metrin 
etukoneella. Murskaimettoman niittokoneen tehontarpeeksi ilmoite-
taan 160 hv. Jokainen niittoyksikkö on hydraulisesti kevennetty ja sa-
moin jokaisella yksiköllä on hydraulinen törmäyssuoja. Koko paketin 
verolliseksi hinnaksi ilmoitettiin 40 200 euroa. (SN)

ã Agrimarket edustaa Pronar-perävaunuja. 
Pronar T740 on 28 m3 vetoinen ruuvipurku-
vaunu, jonka kantavuus on 23 tonnia. Tyhjä-
painoa vaunulla on 7 700 kg. Tyhjennysteho 
on 200–400 tonnia tunnissa. Vetokoneeksi 
suositellaan vähintään 165-hevosvoimaista 
traktoria. Kuormauskorkeus on minimissään 
4,55 metriä. Vakiovarustukseen kuuluu vaaka 
kuudella anturilla varustettuna, lisävarustee-
na on saatavilla mm. elastinen purkuputki. 
hinta alkaen 50 800 euroa (alv 0 %). (TV)

ã Ranskalainen MX valmistaa etukuormaimia 
ja työlaitteita. MX-pihdillä voidaan käsitellä se-
kä pyörö- että kanttipaaleja. Paalipihdillä voi-
daan nostaa useita paaleja kerrallaan. MX:llä 
tartutaan paaliin kyljestä, vaakasuorassa oleva 
paali voidaan nostaa pystyyn. V 50-mallilla voi-
daan käsitellä myös muovipaaleja, peruspihti 
maksaa 2 300 ja muovivarustuksen lisähinta 
on 600 euroa. Kurottajille ja pyöräkuormaimille 
on oma mallisto, jolla voidaan kerralla käsitellä 
4–5 kanttipaalia ja 3 pyöräpaalia. (UO)

ã

Trapper 500 EFI T3 
UTV -traktori oli en-
simmäistä kertaa esil-
lä Okrassa. Moottori 
on 471 cm³ yksisylin-
terinen ruiskukone. 
Voimansiirto perustuu 
variattorivaihteistoon 
ja nelivetoon, alusta 
on erillisjousitettu. 
Hinta on mielenkiin-
toinen 7 959 euroa.
(SN)

ã

BioJack -kaa-
topäämallisto on 
saanut uuden, 
pienemmille nos-
tureille tarkoitetun 
110-mallin. Pai-
noltaan vain 
59-kiloinen koura 
on varustettu liik-
kuvalla veitsiteräl-
lä. Maksimi kat-
kaisuläpimitta on 
n. 120 mm. (TH)
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