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Kverneland-äkeet lukeutuvat Tampereen 
Konemessujen uutuuksiin.

KoneAgria on maatalouden am-
mattilaisille suunnattu kone-, lai-
te- ja tarvikenäyttely, joka järjeste-
tään tänä vuonna 10. kerran. Ko-
neAgrian taustavoimana on Pro-
Agria. 

Näyttelyosastoja on noin 200, 
jotka eivät valitettavasti mahtu-
neet kaikki sisälle. Siksi osastoja 
on myös Messukeskus Paviljongin 
pihalla ja kevytrakenteisissa hal-
leissa. 

Jyväskylään on helppo tulla ju-
nalla, koska messukeskus sijaitsee 
aseman ratapihan vieressä. Mikä-
li tulet omalla autolla, niin se kan-
nattaa jättää suosiolla etäparkkiin, 
josta on bussikuljetus suoraan 
näyttelyn portille. Pysäköinti ja 
bussikuljetus ovat ilmaisia. Mes-
sukeskuksen parkkipaikkojen pe-
rään ei kannata haikailla, sillä ne 
ovat pääosin messuosastojen käy-
tössä. 

Tampereella alan yritysten  
yhteistapahtuma
Tampereen Konemessujen pääjär-
jestäjinä ovat Agrimarket-ketju,  
Y-Agro ja Agritek Oy tavarantoi-
mittajineen. Mukana on myös yri-
tyksiä, jotka markkinoivat tuottei-
taan myös muiden kuin näyttelyn 
pääjärjestäjien myyntiverkoston 
kautta, esimerkkinä mainittakoon 
Tume.

Osallistu yleisökilpailuun
Tervetuloa käymään Konevies-
tin osastolla, jossa voit jättää jut-
tuvinkkisi toimitukselle ja osallis-
tua yleisökilpailuun, jonka pääpal-
kintona on John Deere Gator -la-
vamönkijä. Osastomme sijaitsee 
KoneAgriassa Messukeskus Pavil-
jongin C-hallissa, paikan numero 
on 146. Tampereen konemessuil-
la löydät meidät Messukeskuksen 
aulasta. 

Syksyn kiireet jatkuvat 
konenäyttelyiden mer-
keissä, sillä lokakuussa 
järjestetään kaksi am-
mattilaistapahtumaa: 
KoneAgria Jyväskylässä 
8–11.10. ja Konemes-
sut Tampereella 16.–
18.10. Kummassakin 
näyttelyssä esitellään 
uutuuskoneita ja tar-
vikkeita maa- ja met-
sätaloudessa toimiville 
yrittäjille.

   Uolevi Oristo

Ammattilaistapahtumat 
viikon välein

KoneAgria ja Tampereen Konemessut

Uusia tuotteita ja edustuksia
Konekaupan muutokset jatkuvat. 
Valtran myynnissä olevien konei-
den valikoima kasvaa Fella-hei-
näkoneilla. Agco omistaa Valtran 
ja on Fellan suurin osakas, joten 
myynnin siirtyminen Agcon oman 
myyntiorganisaatioon on luonnol-
linen valinta. 

”Myynti tapahtuu nykyisen AG-
CO Suomen organisaation kautta, 
eli meille on tulossa uusi edustus 
Valtran, Fendtin ja Sampon rinnal-
le. Samat myyjät myyvät samoista 
pisteistä nämä kaikki tuotemer-
kit. Varsinaisia markkinaosuusta-
voitteita emme ole vielä asettaneet. 
Tuomme kuitenkin markkinoille 
erinomaisen tuotteen tähän seg-
menttiin ja uskomme, että Fella-
heinäkoneille löytyy ostajia myös 
Suomesta”, toteaa Valtran myynti-
johtaja Pertti Laaksonen. 

Agritek aloittaa Kverneland-äkei-
den myynnin Suomessa. Äkeet val-
mistaa kotimainen Potila Oy.  Kver-
neland Tiger on kylvömuokkauk-
seen suunnattu hinattava äesmal-
listo, joka asettuu Suomen mark-
kinoilla suosituimpaan, 5–8-met-
risten kokoluokkaan. Kverneland-
joustopiikkiäkeitä on myyty useita 
vuosia Ruotsissa, Tanskassa, Tse-

keissä, Unkarissa ja Romaniassa. 
Tuotteella on Euroopassa laaja tyy-
tyväinen käyttäjäkunta. 

”Uusi äesmallisto täydentää 
puuttuvan lenkin Kvernelandin 
tuotevalikoimassa” kertoo Agritek 
Oy:n työkoneiden myyntipäällik-
kö Eemeli Linna.

Tampereen Konemessut on val-
takunnallinen ammattilaisten näyt- 
tely, jossa on riittävästi tilaa esi-
tellä uutuuskoneita sekä maatilan 
peruskonekalustoa. Konemessuil-
la ovat esillä maatalouskoneet ku-
ten traktorit, puimurit, maatalous-
työkoneet ja konetarvikkeet. Myös 
muut viljelyssä tarvittavat panok-
set, kuten siemenet, kasvinsuojelu-
aineet, lannoitteet, rehut ja maati-
larakentaminen esittäytyvät omil-
la osastoillaan. Tapahtumassa on 
esillä myös maatalouteen liittyviä 
palveluita ja maaseutuun liittyviä 
tuotteita.

Tampereen Messu- ja Urheilu- 
keskus on modernein ja moni-
puolisin pääkaupunkiseudun ul-
kopuolella sijaitseva messukeskus. 
Tampereella on saman katon alla 
messutilaa yhteensä noin 26 000 
neliötä, uusimpana tilana syksyl-
lä 2013 valmistunut yli 5 200 neli-
ön kokoinen E-halli. Lisäksi Tam-

ã

KoneAgriassa esitel-
tävä Farmex Cover suo-
jaa farmisäiliötä sekä 
säältä että varkailta, 
samalla tuote toimii 
myös vaatimusten 
mukaisena valuma-
altaana. Mallisuojattu tuo-
te sopii yleisimmille säiliömalleille.

Agcon osittain omistaman 
Fellan heinäkoneet tulevat 
Suomeen. Fellan tuotteita 
myyvät jatkossa Agco 
Suomen toimipisteet.

pereen etuna ovat erittäin laajat 
parkkialueet sekä yksityisautoille 
että linja-autoille.

Tampereen Konemessuille on 
avoin pääsy. Myös pysäköintitilat 
ovat maksuttomat.  

Uutuudet
KoneAgria uutudet on näytte-
lyyn tutustumisen helpottami-
seksi pisteytetty. Tuomaristo, 
johon kuului myös Koneviestin 
edustaja, antoi uutuuksille kiin-
nostavuden mukaan yhdestä 
kolmeen tähteä tai uutuus-
maininnan. 

Täydellinen lista uutuuksista 
löytyy KoneAgrian verkkosivuilta 
osoitteesta: www.koneagria.fi

Kolme tähteä myönnettiin 
seuraaville tuotteille: 
 
Yritys: Junkkari Oy (C158)
Tuote: Junkkari D300plus
Junkkarin uuden kylvölannoitin-
malliston suorakylvömalli.

Yritys: Pellon Group (B130)
Tuote: Pellon EVOLED 
Kotimainen Pellon EVOLED 
valaisinjärjestelmä tuo energia-
ystävällisen, kustannus-
tehokkaan ja paloturvallisen 
Plug&Play valaisinjärjestelmän 
kotieläintiloille. 
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Näyttelyiden 
aukioloajat
KoneAgria, 8.–11.10. 
Jyväskylä

•	 Keskiviikko–perjantai	klo	9–17
•	 Lauantai	klo	9–16
Etäpysäköinti	ja	bussikuljetus	
näyttelyhallin	ovelle	ovat	ilmaisia.	
Tampereen Konemessut, 
16.–18.10. Tampere

•	 Torstai-perjantai	klo	9–17
•	 Lauantai	klo	9–16
Tampereen	Messukeskuksessa	
on	runsaasti	ilmaisia	pysäköinti-
paikkoja.
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Loimaan Suorakylvökoe
KoneAgriassa
Koneviesti ja toimittaja Jussi Knaapi järjestävät seminaarin KoneAg-
riassa torstaina 9.10. klo 12.00 Wivi-auditoriossa. Aiheena Loimaan 
suorakylvökoe – kynnön, minimimuokkauksen ja suorakylvön vaiku-
tukset maan ominaisuuksiin, satoon ja ympäristöön. 

Seminaariin on näyttelyvieraille vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Tampere

Jyväskylä

•	 Alue-	ja	taittoaurat,		
	 myös	lisäsiivillä
•	 Tielanat
•	 Hiekottimet
•	 Erilaiset	tieterät

36760	Luopioinen					p.	03–536	1119
www.soukkio.fi

Valmistus	ja	myynti:

Olemme KoneAgriassa 
osastolla A220.  

Tervetuloa!


