
NRO 15     23. 10. 2014 27NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT26 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT NRO 15     23. 10. 2014

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Jyväskylä

ã Pellon EVOLed on helposti asennettava, IP67-suojattu valaistus-
järjestelmä kotieläinrakennuksiin. Pellon Group Oy:n markkinoima 
Järjestelmä pohjautuu 6 metrin pituisiin alumiinielementteihin, joihin 
on asennettu LED-valaisimet. Asennuksen voi tehdä helposti omatoi-
misestikin, sillä elementit liitetään toisiinsa kierrettävillä liittimillä. Sen 
sijaan valaistusjärjestelmän kytkemisessä sähkökeskukseen tarvi-
taan valtuutettu sähköasentaja. Valaisimiin voidaan liittää hissi, jolla 
vaijereissa roikkuvat valaisimet lasketaan alemmas, esimerkiksi puh-
distusta varten. 6 metrin pituisen elementin hinta on noin 100 euroa  
(alv 0 %). (MT)

ã Arska EcoHeater -biouuni oli ensiesittelyssä Suomessa. EcoHea-
ter on alipainetekniikkaa hyödyntävä, kiinteille polttoaineille suunni-
teltu kuivuriuuni, joka 200 cm korkeana mahtuu matalaankin uunihuo-
neeseen. Malleja on kolme. Niiden tehot ovat 400–600 kW. (MT)

Näyttely keräsi ennakkolaskelmi-
en mukaan noin 20 000 kävijää. 
Monilla osastoilla kerrottiin, et-
tä epävarmasta taloustilanteesta 

huolimatta kauppaa tehtiin 
hyvin. Ensimmäisen näyt-
telypäivän vähäinen kävi-
jämäärä säikäytti kuiten-
kin monia näytteilleaset-
tajia. Ilmeisesti mainiot 
peltotyökelit harven-

sivat keskiviikon ja 
osin torstainkin ylei-
sömäärää.
Nykyisenlaisessa, 

teknisesti jo varsin ke-
hittyneessä konetarjonnas-

sa on vaikea enää löytää mullis-
tavia uutuuksia jokaiseen näytte-

lyyn. Vaikka ainakin suurimmat 
ulkomaiset konevalmistajat esit-
televät innovatiivisimmat uutuu-
tensa isoissa näyttelyissä, kuten 
Hannoverin Agritechnicassa, Bo-
lognan Eimassa ja Pariisin Simas-
sa, jää kotimaisiinkin näyttelyihin 
joitain uutuusmausteita. Silti pai-
nopiste on selkeästi kaupanteossa. 
Siinä nykymuotoinen, tarjonnal-
taan kattava KoneAgria onnistuu 
hyvin.

KoneAgrian ominta antia ovat 
myös lukuisat seminaarit, joita 
seuraamalla aktiivinen messukä-
vijä pääsee hyvin jyvälle siitä, mis-
sä menee nykyinen maatalous-
tutkimus ja -neuvonta. Menesty-
vän yrittäjän on syytä olla terveen 

kriittinen paitsi teknologiavalin-
noissaan, myös ammatillisten yh-
teistyökumppaniensa valinnassa.

 Ensi vuonna KoneAgriassa pu-
haltavat uudet tuulet, sillä näytte-
ly järjestetään Tampereen Messu-
keskuksessa. Jyväskylän Paviljonki 
on käymässä ahtaaksi. Siitä olivat 
osoituksena ulkoalueille pystyte-
tyt telttahallit, jotka nekin olivat 
täynnä esittelijöitä. Vuoden 2015 
kesänäyttely on Joensuussa, mikä 
puoltaa Tamperetta näyttelypaik-
kana.

Järjestäjien mukaan vuoden 
2016 KoneAgria järjestetään vii-
kolla 40 jälleen Jyväskylässä. Näyt-
telyn painopisteenä on nurmi- ja 
karjatalous. n

KoneAgria-näyttely 
järjestettiin Jyväskyläs-
sä kymmenettä kertaa. 
Järisyttäviä uutuuksia 
ei esitelty, mutta lähes 
joka osastolta löytyi 
kuitenkin jotain uutta. 
Kauppa kävi osastoilla 
yllättävän hyvin. 

n Tommi Hakala, Seppo 
Nykänen, Uolevi Oristo, 
Mikael Sammatti, Arto 
Turpeinen, Matti Turtiainen, 
Tapio Vesterinen 

Kovaa KaupanteKoa
Koneagria-näyttely

Junkkari esitteli KoneAgriassa uudistetun kylvölannoitinmalliston. 3- ja 
4-metriset koneet on uudistettu perusteellisesti. Uusi mallisto perustuu 
moduulirakenteeseen. Koneita on kolmea eri mallia, S-, M- ja D-mallit. 
S-mallit sopivat perinteiseen kylvömuokatulla pellolla tehtävään kylvö-
työhön. M-malli on sopiva yleiskylvökoneeksi, sillä kiilajyrävantaiden pai-
natusta voidaan säätää ajon aikana 10–140 kg:n välillä. D-malli sovel-
tuu muokattujen olosuhteiden lisäksi myös kovien maiden suorakylvöön. 

Moduulirakenteen ansiosta eri konetyyppejä saadaan tehtyä vain van-
taat vaihtamalla, säiliö ja runko sekä syöttölaitteet ovat kaikissa malleissa 
samat. Lisävarustelistalta löytyy useita vaihtoehtoja, joilla kone voidaan 
yksilöidä asiakkaan haluamaksi.

Kuvassa olevan piensiemenlaitteella varustetun D300Plus-mallin vero-
ton kampanjahinta on 41 500 euroa.

Tapio Vesterinen

Uutta Junkkarilta

D-mallin kaksoiskiekkovantaaseen kuuluu takana näkyvän sulkija-
pyörän lisäksi vantaan vieressä oleva syvyydensäätöpyörä.
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ã Naarva-tuoteperheeseen on tullut mukaan ta-
valliseen puutavarakouraan liitettävät kitkentäleu-
at. Pulttikiinniteiset nipistimet maksavat 855 eu-
roa, sis. alv 24 %. (TH) 



ã Konefarmin myynnissä oleva Lucas C-Kator 32 on uudentyyppi-
nen paalisilppuri. C-Katorissa on säädettävä silpun pituus, mikä te-
kee siitä yleiskäyttöisen kuivittajan. Samalla koneella voidaan tehdä 
joko pidempää tai hienompaa kuiviketta eläinten tarpeen mukaan. 
Silppurin säiliön tilavuus on 3,2 kuutiometriä. Hinta 25 500 euroa  
(alv 0 %). (MT)

ã Nisula Forest esitteli PKP-puomistot, joilla erilaiset hakkuupäät 
voidaan liittää kaivukoneisiin. Kuvan LX-malli (2 467 euroa) on mallis-
ton keskimmäinen. Se on varustettu säädettävällä pikakiinnikkeellä ja 
ohjausventtiilistöpaikalla. Edullisin perusmalli KH (2 257 euroa) on 
kiinteällä pikakiinnikkeellä. EX (5 989 euroa) on varustettu 160 sentin 
hydraulisella jatkeella. Hinnat sis. alv 24 %. (TH)             

ã DeLaval on lanseerannut uuden mallin lypsyrobottihuollolle. Kiin-
teähintainen InService VMS All-Inclusive -toimintamalli kattaa lypsy-
robotin laitetestaukset, vikakorjaukset sekä määräaikaishuollot nor-
maalin huolto-ohjelman mukaisesti. Palveluun kuuluu luonnollisesti 
myös 24 tunnin helpdesk-palvelu sekä huoltopäivystys. Huollon ka-
navapäällikkö Pekka Heinikoski pitää uutta palvelua hyvänä keinona 
lypsyrobotin kustannusten ennakointiin. InService VMS All-Inclusive 
-palvelu on saatavissa DeLavalin lypsyroboteille kolmen ensimmäi-
sen käyttövuoden ajaksi. (MT)

ã NH-Koneet Oy tuo maahan AFT-ketjukaivureita. AFT-100 malli so-
veltuu yli 90-hevosvoimaisiin maataloustraktoreihin. Ketjua vaihtamal-
la ojan leveys on 125–400 mm, maksimi kaivusyvyys on 1,8 m. Maata-
louskäytössä kaivumaa siirtyy sivulle ruuvilla, mutta viheralueilla lait-
teeseen voidaan asentaa myös kuljetin. Laite on mahdollista varustaa 
myös kelatelineellä, putken- ja soranohjaimella, sekä laser- tai gps-
ohjauksella. (AT)

ã Pellon Manure Master -lantaraappa on uudentyyppinen lannan-
poistolaite. Manure Masterin vetovoima mukautuu kuorman mukaan, 
mikä parantaa sen energiatehokkuutta. Myös turvallisuustekijät on 
huomioitu, sillä raapan osuessa esteeseen, se pysähtyy välittömästi. 
Esimerkiksi lantakäytävällä oleva vastasyntynyt vasikka riittää py-
säyttämään raapan toiminnan. Pellon Group Oy:n kehittämä Manure 
Master on saavuttanut huomiota myös ulkomailla, sillä se palkitaan 
Hannoverissa marraskuussa pidettävässä Eurotier-näyttelyssä ho-
peamitalilla. (MT)ã

Finncontin 
Blue Jerry 250 
on AdBlue-liu-
oksen varas-
tointiin ja kuljet-
tamiseen tehty 
säiliö. Saman-
lainen 250-litrai-
nen säiliö on 
saatavilla myös 
polttoaineen 
kuljetukseen. 
Verollinen hinta 
liikkuu 600 eu-
ron tuntumassa. 
(MS)

ã Kuhnin uutuus apevaunu Profile Plus 1670. Puhaltimella varustetulla 
vaunulla voi sekoittaa appeen ja puhaltaa kuivikkeet. Uutta vaunussa on 
sekoitinkammioon kiinteästi integroitu puhallin. Puhallettava materiaali 
siirtyy suoraan sekoituskierukalta puhaltimeen ilman välikuljetinta. (SN)

ã MW-Kit-tuotesarja muuttaa päältäajettavan ruohonleikkurin na-
vettatöihin soveltuvaksi. Valikoimaan kuuluu erilaisia työlaitteita, mm. 
kuvassa näkyvät kuivikkeenlevitin, lantaraappa ja parrenpuhdistin. 
Voimansiirto työlaitteille on toteutettu hydraulisesti. Pikakytkentäkol-
mion sisältävä hydrauliikkayksikkö kiinnitetään ruohonleikkurin leik-
kuupään tilalle. Tämä mahdollistaa pikakiinnitettävät työlaitteet. Ve-
roton messuhinta em. työlaitteet ja takavetoisen ruohonleikkurin si-
sältävälle paketille oli 9 990 euroa. Myynti Reiskone Oy. (TV)

ã Agrimat AG8 on belgialainen lannanlevitysvaunu. Suurin osa vau-
nun rakenteista on sinkitty. Näyttelytarjouksessa vaunun veroton hin-
ta oli kiinnostavat 20 900 euroa. Ab Tomas Kjellman. (TV)

ã

Hondalle on 
tyypitetty trakto-
rimalli. Perusko-
ne on uusi 500 
TRX, joka on va-
rustettu ohjauk-
sen tehostimel-
la. Hondaksi 
malli on 9 490 
euron hinnallaan 
varsin kilpailu-
kykyinen. Myyn-
tiin uutuus on 
tulossa vuoden-
vaihteen jälkeen. 
(SN)

Edellisessä Agritechnicassa en-
siesitelty Massey Fergusonin 
8700-sarja on rantautunut Suo-
meen. Mallimerkinnän kaksi vii-
meistä numeroa ilmaisevat mak-
simitehon ilman lisätehoa. Kuvan 
8737-mallin suurin teho on siis 370 
hevosvoimaa. Lisäteholla lukema 
nousee 400 hevosvoimaan. 

Agco Powerin 8,4-litraisen tup-
laturbomoottorin pakokaasuja 
puhdistetaan sekä SCR- että EGR-
järjestelmillä Tier 4 Final -kriteerit 
täyttäviksi. Pakokaasujen takaisin-
kierrätys on käytössä vain raskaasti 
moottoria kuormitettaessa.

Varustetasoja on kaksi. Edulli-
sempi Efficient-tasokin tarjoaa jo 
paljon ajomukavuutta lisääviä va-
rusteita. Kalliimmassa Exclusives-
sä on vakiona lähes kaikki tarvitta-
va automaattiohjausta myöten. 

Ulkoa uutuuden erottaa mm. 
konepeiton poistoilmarei’istä, jot-
ka liittyvät uudistettuun jäähdytys-
järjestemään. Uudistetussa jääh-
dytysjärjestelmässä jäähdytysilma 
johdetaan kennoille kahta eri reittiä  

Massey Ferguson 8737 yltää 400 hevosvoimaan

pitkin ja kuuma ilma poistetaan ko-
nehuoneesta poistoaukkojen kautta. 

Ohjaamossa merkittävimmät uu-
distukset ovat puolta isompi ja ny-
kyisin värillinen matriisinäyttö ja 
Exclusive-varusteltujen koneiden 
Multipad-ajovipu.

Kaikki 8700-sarjan koneet kulke-
vat 50 km/h ja ovat varustettu por-
taattomalla Dyna-VT-vaihteistolla. 
8727 Efficient -mallin verollinen läh-
töhinta on 195 000 euroa.

Tapio Vesterinen
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SAMPO ROSENLEW LTD
Konepajanranta 2A
P.O. Box 50
FI-28101 Pori, Finland
Tel. +358 207 550 555

Valtra-myyjät, AGCO Suomi Oy
Lähimmän Valtra-myyjän yhteystiedot
saat numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi

Lapsikin sen ymmärtää:
4-veto on yliveto

Tervetuloa tutustumaan. Ota yhteyttä Valtra-myyjääsi!

Comia-malliston kaikki mallit saat myös nelivetoisina.  
Oli puintikauden keli mitä hyvänsä, Sampolla hoidat 
homman kotiin.  
Kun koneeseen vielä lisätään markkinoiden paras 
puhdistettavuus ja maan kattavin huoltopalvelu, on 
valintasi helppo. Se on Sampo Rosenlew.

NYT KAUSITARJOUKSENA

4-VETO -50%
Tarjous voimassa 30.11.2014 asti

SR_4-veto_225x300_KV_14.indd   1 7.10.2014   8.37

Jälleenmyyjän muuttuminen ei 
välttämättä johdu tyytymättö-
myydestä myyntimääriin, vaan 
entistä useimmin yritysten halus-
ta erikoistua. Kilpailu kiristyy kai-
killa aloilla, minkä vuoksi yrityk-
set täsmentävät toimintatapojaan 
ja karsivat rönsyjä pois.

Edustusten vaihdoksia tulee 

ã K-maatalouden uusiin edus-
tuksiin lukeutuva Kongskilde Ki-
vikarhu SB 5200S:n työleveys on 
5,2 metriä. Perusvarustellun ki-
venkeruukoneen ennakkohinta 
on 39 620 euroa alv 0%. (TV)

ã Turun Konekeskus aloittaa VM-äkeiden myynnin. Hydrauliset 
joustoetulata ja syvyyssäätö sekä tasanosto ovat vakiovarusteita. 
Taittuva vetoaisa vähentää varastotilan tarvetta. Veroton näyttelytar-
joushinta 7-metriselle VM Prime+-äkeelle 15 720 euroa. (TV)

Konekauppa 
myllerryksessä
Maatalouskonekaupan 
myyntivalikoimissa on 
tapahtunut merkittä-
viä muutoksia. Mark-
kinoille on tullut uu-
sia tuotteita ja toisaalta 
valmistajat ovat löytä-
neet uusia yhteistyö-
kumppaneita.

n Uolevi Oristo, Tapio Vesterinen

myös yrityskauppojen ja valmis-
tuksen keskittymisen myötä. Suo-
men toiseksi suurin äesvalmistaja 
myy koneitaan kolmella eri tuote-

merkillä kolmen valtakunnallisen 
jälleenmyyntiketjun kautta. Maa-
talouskurottajien myynti on hyvä 
esimerkki uusien kumppanuuksi-

en ja erikoistuneen myyjän valin-
nasta.  Vain Kesko ja Agritek myy-
vät itse maahantuomaansa kurot-
tajamerkkiä, mutta Agrimarket, 
NHK-Keskus, Tomas Kjelmann 
ja Y-Agro myyvät maataloussek-
torille sellaisen valmistajan konei-
ta, jolla on ennestään suomalainen 
maahantuoja. 

Asiakkaan kannalta myyjän 
muuttuminen ei vältämättä ole 
huono asia, mikäli uusi edustaja 
pystyy tarjoamaan vastaavan tai 
jopa paremman  huolto- ja vara-
osapalvelun kuin aikaisempi. Ko-
neen valmistaja vastaa koneen ta-
kuusta, minkä vuoksi uusi edustaja 
on velvollinen hoitamaan takuu-
ajan murheet. Keskeneräiset ta-
kuu- ym. asiat  kannattaa kuiten-
kin hoitaa koneen myyjän kanssa 
ripeästi kuntoon, sillä pitkittyes-
sään asiat mutkistuvat.  

Kokosimme  viime kesän jälkeen 
tapahtuneita maatalouskoneiden 
myyjien vaihdoksia oheiseen tau-
lukkoon. n

Lisää KONEAGRIAN ja 
KONEMESSUJEN TUNNELMIA

Koneviestissä 16/2014!

ã Agrolux-aurat ovat siirtyneet Agrimarketin myyntiin. MWRT 4875  
-paluuaurassa on hydraulinen viilunleveyden säätö ja vetopisteen ja 
ensimmäisen viilun EasySet-säätö. Vakiovarusteisen auran veroton 
hinta 18 865 euroa. (TV)

Uusia ja muuttuneita 
edustuksia
Edustaja Tuote

Agco Suomi Fella-heinäkoneet

Agrimarket Agrolux-kyntöaurat

Agritek Kverneland-äkeet

Arska Arska-kuivurit

BT-Agro Multione-
pienkuormaimet

K-maatalous Kongsklide

K-maatalous Mepu

K-maatalous Överum-kyntöaurat

NHK-Keskus JCB-kurottajat

Saarijärven 
Konetuonti

Jako-lietevaunut

Teräosa Oy Echo, Shindaiwa, 
MTD ym.

Turun Konekes-
kus ja Konefarmi

VM-äkeet

Y-Agro Manitou-kurottajat

Yrjö Tenkanen Mateng-
piennarmurskaimet
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