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ã Kiinalaisia kuorma-autonrenkaita ei aikaisem-
min ole suositeltu asennettavaksi ohjaaville ak-
seleille. Aeoluksen valmistamat eturenkaat on 
valmistuksen jälkeen tarkastettu pyöreyden ja 
dynaamisen tasapainon osalta, jolloin ne sovel-
tuvat myös ohjaaville akseleille. Aeolus-renkaita 
tuo maahan Koivunen Oy. (JL)

ã Nokian Renkaat esitteli uu-
distuneet Forest King F2 -ren-
gasmallit. Aiemmin esitellyn 
28,5" -vannekoon lisäksi ovat nyt 
saatavissa 24,5" ja 26,5" -vanne-
koon mallit. Kulutupinta on muo-
toiltu paremmin telakäyttöön so-
pivaksi. (TH)

ã Alliancen Multiuse-renkaasta 
löytyy kokoja myös liukuohjattui-
hin kuormaajiin. Esimerkiksi 
Bobcatin talvikäyttöön soveltu-
vassa renkaassa palan koko riit-
tää nastan asennukseen. Teräs-
vyörengas pitää tasaisesti koko 
kulutuspinnallaan. (TV)

ã Alliancen Agro Foresty -ren-
kaat ovat maataloustraktoreihin 
soveltuvia, teräspistosuojattuja 
metsärenkaita, joilla onnistuvat 
valmistajan mukaan myös maa-
talousajot. Kokoja löytyy 11 eri-
laista aina 38-tuumaisiin asti. 
(TV)

Koneiden tuotekehitys aiheuttaa aina ketjureak-
tion, uudet ja entistä isommat koneet tarvitsevat 
vastaavan kokoiset komponentit ja varusteet. Hy-
vä esimerkki tästä ovat renkaat: uudentyyppinen 
metsäkonerengas tarvitsee parikseen uudet telat 
tai ketjut. Entistä painavampiin traktoreihin se-
kä maatalouskoneisiin kehitetään renkaita, joissa 
voidaan käyttää mahdollisimman matalia ilman-
paineita maan tiivistymisen ehkäisemiseksi. Koti-
maisissa näyttelyissä näkyi valmistajien lisäänty-
nyt kiinnostus monikäyttöisiin sekä erikoiskäyt-
töön soveltuviin renkaisiin. 

   Tommi Hakala, Jussi Laukkanen, Uolevi Oristo, Tapio Vesterinen

Kotimaisten konenäyttelyiden rengasuutuudet

Isompia, erikoisia ja 
monikäyttöisiä

710/75 R 38 -kokoinen Vredestein TraxionXXL on markki-
noiden ainoa rengas, jonka halkaisija on tasan kaksi metriä. 
Rengas asettuu kokojen  710/70R38 ja 650/65R42 väliin ja 
sopii hyvin jälkiasennukseen, koska se voidaan asentaa sa-
malle vanteelle kuin 710/70R38.  Renkaan leveyden ja kor-
keuden välinen suhde on 75 %, mikä kasvattaa halkaisijan 
lisäksi kantavuutta. (UO)

ã Eco-Track Magnum -mallistoon on tullut extra-leveä versio, jossa 
telakenkää on levennetty ulkopuolelle entisestään. (TH)

ã Saksalainen RUD-ketjumal-
listo on tullut Suomen markki-
noille, maahantuojana ja myyjä-
nä Häggblom Oy. Taiga-mallis-
tossa yksinastainen ketjulenkki 
on taottu. Ketjuja saa kahdella 
ainevahvuudella. (TH)
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Pelletti/vilja
60-2000+ kW

Biofiren myynti:
Reijo Santala 0400 740 067
Juha Valkama 050 5298 613

Pohjapurkain
60-500 kW

Tankopurkain
60-500 kW

Tankopurkain
500-2000+ kW

Kuivaajan biolämpö
200-650 kW

KOTIMAISEN ENERGIAN LÄMPÖKESKUSJÄRJESTELMÄT

www.biofire.fi

M y ö s  E X S  - ma l l i t  k a i v i n k o n e i s i i n

Etelä-, Länsi-, ja
Pohjois-Suomi:
Otto Motor Oy
Tapani Rintala

puh. 0400 446 001

MYYNTI:
Itä-Suomi:
Joutsan Tuonti /
Polvijärven Hake ja Turve Ky
Kari Saharinen
puh. 0400 375 020

HARVESTERIT

Malli
Tapio 160
Tapio 280
Tapio 400
Tapio 600

Paino
215 kg
330 kg
450 kg
550 kg

Kaato d
250 mm
350 mm
450 mm
550 mm

Öljyn tarve
40-60 l/min
80 l/min
110 l/min
120 l/min

Paine
160 bar
160 bar
160 bar
160 bar

Vakiona ohjausyksikkö, erillinen näyttö, painonapit, 
sahakatkaisu, automaattisyöttö ja peruutus.
EXS-malleissa tiltin ja rotaattorin venttiilit harvesterissa.
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