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KoneAgria ja Tampereen Konemessut

Suurimmat koneet tuntuvat kiinnostavan nuorta ja varttuneem-
paa polvea aina kaikkein eniten. Poikien koeajettavana on John 
Deere 6150R Tampereen Konemessuilla. (JL)

ã Case Puma voidaan varustaa itävaltalaisen Kneidingerin taakse-
ajolaitteilla. Kääntyvän istuimen, takajalkatilan muutoksen ja takahal-
lintalaitteen sisältävän paketin veroton hinta alkaen 14 667 euroa. (TV)

 ã New Hollandin kiinteistötraktoriluokkaan on tullut täydennystä. 
Boomer 50 HST on varustettu nelisylinterisellä 2,5 kW:n (47 hv) moot-
torilla ja kolmiportaisella hydrostaattivaihteistolla. Hinta on 30 887 
euroa (alv 0 %). (JL)

 ã Caseen on saatavana metsävarustelu, ruotsalaisena alkuperänä. 
Esillä oli – Suomessa valitettavan harvoin nähty – katon ja konepeiton 
suojaava putkikehikko. Se ei estä huoltotoimenpiteitä, keulakehikko ja 
sen putket ovat pikalukot avaamalla siirrettävissä sivuun. (TH)

TAVOITTEET 
TÄYTTYIVÄT

ã

Farmex Cover 20 suojaa 
suurimmillaan 2 000-litraista 
polttoöljysäiliötä ja tarvikkeita 
säältä ja varkailta. Lukittavilla 
ovilla varustettu suoja sisältää 
myös 100% ympäristövaati-
musten mukaisen valuma-al-
taan. Valikoimasta löytyy mallit 
myös noin 4 000 l ja 6 000 l säi-
liöille. 2 000 litran säiliölle sopi-
van mallin verollinen hinta on  
2 945 euroa. (TV)

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Jyväskylä

Tampere

KoneAgrian uutuuksia esiteltiin jo 
edellisessä Koneviestissä. Tarjontaa oli 
kuitenkin niin paljon, että sitä riitti myös 
tähän lehteen. KoneAgrian ja Tampe-
reen Konemessujen kuvat löytyvät seu-
raavilta sivuilta aihepiirin mukaan ryh-
miteltyinä. 

n Tommi Hakala, Jussi Laukkanen, Uolevi Oristo, Arto Turpeinen, 
Matti Turtiainen, Tapio Vesterinen 

Tampereen Konemessujen pääjär-
jestäjät olivat Agrimarket-ketju, 
Y-Agro ja Agritek Oy. Tampereen 
Messukeskuksessa on uuden hal-
lin ansiosta 26 000 neliötä näytte-
lytilaa. Tilaa oli yli pääjärjestäjien 
oman tarpeen, minkä vuoksi näyt-
teilleasettajiksi oli värvätty useita 
muita alan yrityksiä. Avarasti ase-
teltuihin näyttelykoneisiin olikin 
helppo tutustua.

Tampereen Konemessujen  jär-
jestäjät saavuttivat tavoitteensa, 
mikä on tapahtuman jatkuvuuden 
kannalta tärkeintä. Agritek Oy:n 
toimitusjohtaja Tomi Niemi ku-
vasi tapahtuman ilmapiiriä positii-
viseksi. Järjestäjien mukaan myös  
20 000 hengen kävijätavoite täyt-
tyi. Konemessuille oli kaikilla va-

paa pääsy, joten kävijämäärä pe-
rustuu arvioon.

  Hankkija Oy:n markkinoin-
tijohtaja Leena Lahti totesi, et-
tei heidän yrityksensä tee bisnes-
tä näyttelyitä järjestämällä, vaan 
myymällä asiakkailleen tuotanto-
tarvikkeita. Maatalouskauppa on 
kuitenkin kovien haasteiden edes-
sä.

”Hankkija Oy:n liikevaihto ale-
nee hintojen laskusta johtuen 6–7 
prosenttia, vaikka vilja- ja rehu-
kaupan toimitusmäärät ovat kas-
vaneet muutamalla prosentin 
kymmenyksellä”, totesi Hankkija 
Oy:n toimitusjohtaja Ensio Hy-
tönen. 

Ensi vuonna Tampereella järjes-
tetään KoneAgria 8.–10.10.

 ã Trygg Swiss Flexi on uusi 
yleisketjumalli, jonka kerrotaan 
soveltuvan myös metsäkäyt-
töön. Se on ainevahvuudeltaan 
8 millisestä neliöketjusta koot-
tu ja liitokset ovat ympyrälen-
keillä. Kulutukselle alttiit koh-
dat on vahvistettu lisäpalalla. 
Ketjua myy Agritek. (TH)

 ã  S&S Engineering B.V:n omistaja Rulof Steenbeek esitteli  
Y-Agron osastolla uutta S&S Professional -huuhtelulaitetta, jonka 
kelalle mahtuu 500 m letkua. Matkamittari helpottaa tukoskohtien 
paikallistamista. Lisävarusteena on myös kauko-ohjain. 

Salaojien huuhtelu on taitolaji
Hollantilainen S&S valmistaa salaojien huuhtelulaitteita. Yrityksen omis-
taja Rulof Steenbeek on aloittanut yritystoimintansa koneurakoitsija-
na. Hän valmisti ensimmäisen huuhtelulaitteen omaan käyttöönsä jo 35 
vuotta sitten. Steenbeekin valmistamat laitteet osoittautuivat toimiviksi, 
joten hän alkoi valmistaa niitä myös myyntiin. Kysyntä on ollut niin hyvä, 
että hän luopui urakoinnista parikymmentä vuotta sitten, jotta aikaa jää 
valmistuksen lisäksi myös laitteiden kehittämiseen.

”Salaojien huuhtelu tehdään usein aivan väärään aikaan ja väärällä 
suuttimella, jolloin tehty työ menee täysin hukkaan. Pahimmassa tapa-
uksessa suuttimen suihku junttaa ojan pohjalla oleva irtolieteen muo-
viputkessa oleviin reikiin estäen veden pääsyä salaojaan”, varoittaa 
Steenbeek. ”Ojia huuhdellaan usein keskikesällä, koska veden kanssa 
lotraaminen on mukavampaa kuumana kesäpäivänä kuin sadekelillä. 
Huuhtelun tarkoituksena on poistaa putkeen kertynyt liete satoja met-
rejä pitkästä salaojasta. Lietteen poisto onnistuu paljon helpommin sil-
loin, kun ojassa virtaa luontaisesti runsaasti vettä. Siksi syksy ja aikainen 
kevät ovat usein parasta ojien huuhteluaikaa”. 

Steenbeek suunnittelee ojien huuhtelun opaskirjan tekoa, josta olisi 
varmasti hyötyä viljelijöille ja urakoitisijoille. 

Uolevi Oristo
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Jat-

/PolarisMoottorikelkat

LUE LISÄÄ: POLARIS.fi
INDY®:  TOSIELÄMÄN SUORITUSKYKYÄ!

INDY 800 SP ES LE ‘14*

Sh. 12 290 € +tk

TÄYSILLÄ!
NYT MENNÄÄN

* Koskee tehtaan poistoerää. 
Voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

INDY ®// SP

VAIN 9 990 € +tk

Vakiovarusteena sähkökäynnistys, PERC 
sähköperuutus, Fox IFP kaasuiskunvaimennus, 
3,8 mm Ripsaw -telamatto, LE-erikoisväritys. 

Teho 154 hv, paino 206 kg! 

NOPEA, TEHOKAS JA KESTÄVÄ!

ã Kvernelandin tuotevalikoima laajenee joustopiikkiäkeisiin. Suo-
messa valmistetun Tiger-äkeen työleveys on 7 metriä, piikkiväli 8 cm 
ja piikit 6 akselilla. Joustoetulata kuuluu vakiovarustukseen, veroton 
hinta 19 912 euroa (alv 0 %). (TV)

ã Turun Konekeskus edustaa kotimaisia Parko-äkeitä. Sänkipelto-
jen muokkaukseen sopivan Parko Effective 6000E -äkeen viimeinen 
piikkirivi on siirretty takaa eteen, mikä vähentää tukkeutumisriskiä. 
Sivulohkojen hydraulisella säädöllä varustetun mallin alkaen hinta on 
23 300 euroa (alv 0 %). (TV)

ã Agrimarket on aloittanut ranskalaisten Carré-koneiden maahan-
tuonnin. Sarclerse 9 on rikkaäes, johon on saatavilla useita eri piikki-
vaihtoehtoja. 9-metrisen mallin hinta verottomana 11 830 euroa, pien-
siemenyksikön veroton hinta 200 l säiliöllä on 7 930 euroa. (TV)

 ã Väderstad NZA Mini 400 on nostolaiteäes, joka kuitenkin vetolait-
teensa vuoksi käyttäytyy kuin hinattava äes. Piikkiväli on 9 cm, vetu-
riksi riittää 65–75-hevosvoimainen traktori. Jälkiäkeellä varustettu 
1 050 kg:n painoinen äes maksaa verottomana 9 970 euroa, 850 euron 
hintaisella levityssarjalla työleveys voidaan kasvattaa 5 metriin. (TV)

 ã Kverneland GEOspread-levittimen kummassakin syöttölaitteessa 
on kaksi säädintä, jotka toimivat sähkömoottorin avulla. Toinen moot-
tori säätää levitysmäärää ja toinen työleveyttä muuttamalla syöttöau-
kon sijaintia lautaseen nähden. Kumpaakin levityslautasta pystytään 
säätämään toisistaan riippumatta. Koneessa on neljä vaaka-anturia, 
jotka punnitsevat säiliössä olevan lannoitteen määrää. Työleveydet 
ovat 12-45 m. Agritek Oy:n ilmoittama suositushinta on 17 534 euroa 
(alv 0 %). (UO)   

ã  Rauch Axis 30.1. H EMC -levittimessä on hydraulinen lautasten 
käyttö ja sähköinen työleveyden säätö.  Valittua työleveyttä pystyy 
kaventamaan samaan tapaan kuin kasvinsuojeluruiskun lohkoauto-
matiikka. CCI-Command -ohjain käynnistää ja pysäyttää levityksen 
sekä kaventaa tarvittaessa työleveyttä GPS:ltä saatavan paikkatie-
don perusteella. Työleveys säätyy 8-portaassa, joko kummaltakin 
puolelta samanaikaisesti tai tarvittaessa vain toiselta puolella. Hinnat 
alkaen 17 400 euroa (alv 0 %). Y-Agro. (UO)    

ã      Överum-aurat siirtyivät K-maatalouden myyntiin. Vasemmalla näkyvä hydraulisella viilunleveyden säädöllä varustetun Överum VariFlex 
CX Plus 5975 -kääntöauran veroton hinta on 24 450 euroa. Oikealla nelisiipinen mekaanisesti säädettävä Xcelsior CX. (TV)

ã
Nimetön 1   1 10.11.2014   13:26:09

ã

ã

Amazone ZA-TS -pintale-
vittimessä on uusi säiliö, syöttö-
laitteisto, levitinyksikkö ja lauta-
set. AutoTS-reunalevitykseen 
siirtyminen onnistuu traktorin 
ohjaamosta käsin. Levityskuviota 
muutetaan muuttamalla lannoit-
teen putoamiskohtaa. Yksi sulku-
luisti hoitaa sekä sulkemisen että mää-
ränsäädön. Säiliö on prässätty ja sauma-
ton. ISOBUS-yhteensopiva ZA-TS Tronic profis -malli 
maksaa vakiovarustein 13 447 euroa (alv 0 %). (TV)

Nimetön 1   1 10.11.2014   13:27:30



NRO 16     13. 11. 2014 49NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT48 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT NRO 16     13. 11. 2014

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã VM 6000DS on yli 200 hevosvoiman traktoreille ja suurille kylvö-
aloille suunniteltu pneumaattinen suorakylvökone. 8 000 litran säiliön 
väliseinän paikkaa voidaan muuttaa. Riviväli on 150 mm, vannaspai-
noa voidaan säätää 50–200 kg välillä. Syötönsäätö on sähköinen ja 
portaaton. Hinta vakiovarustein 98 137 euroa (alv 0 %). (TV)

 ã Väderstad Spirit 600C Nordic -mallien varustukseen kuuluu aina 
Crossboard Heavy -etulata ja Nordic-lannoitevantaisto, joka sijoittaa 
lannoitteen siemenrivien väliin. Kuormantuntevalla hydrauliikalla  voi-
daan painattaa vantaita ja sivulohkoja aktiivisesti olosuhteiden mukaan. 
Jälkiäes on hydraulinen, ennakkohinta 106 000 euroa (alv 0 %). (TV)   

 ã Tume Gemini 6000 on muista 6-metrisistä kylvölannoittimista poi-
keten mekaaninen. Kone koostuu kahdesta 3-metrisestä kylvölan-
noittimesta, jotka käännetään kuljetusasennossa peräkkäin. Koneen 
tyhjäpaino on 10 350 kg, vetotehon tarpeeksi ilmoitetaan 200 hevos-
voimaa ja verottomaksi hinnaksi perusvarustein 102 980 euroa. (TV)

ã  Uudistuneen Väderstad Rapid 400C:n 54 500 verottoman euron 
hintaiseen kampanjapakettiin kuuluivat vakiovarusteena mm. Cross-
board-etulata, pyöränvälijyrä ja hydraulinen jälkiäes. Biodrill-piensie-
menkylvölaitteen veroton hinta 4 180 euroa ja iPad-ohjauksen 960 
euroa (alv 0 %). Vetotehon tarve 130–220 hevosvoimaa. (TV)

 ã Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki Amazonen ruiskut ovat ISO-
BUS-yhteensopivia. Tampereella esillä ollutta UX 3200 Super -mallia ohja-
taan Amatron 3 -ruiskutustietokoneella tai ISOBUSin kautta. Pääsäiliön ti-
lavuus on 3 550 litraa, kaksoiskalvomäntäpumppu tuottaa 420 l/min virta-
uksen. UX 3200 Super -malliston hinnat alkaen 38 692 euroa (alv 0 %). (TV)

 ã K-maatalouden edustama Pichon valmistaa kuivalantavaunuja 
8–24 m3 kokoluokassa. Lava- ja runkorakenteet ovat sinkittyjä, jousi-
tettu vetoaisa, annosteluportti ja jarrut kuuluvat perusvarustukseen. 
Lisävarusteita voidaan valita runsaasta valikoimasta. 12,8-kuution 
vetoisen M12-mallin veroton hinta 33 490 euroa. (TV) 

 ã Saarijärven Konetuonti tuo maahan hollantilaisia  Jako-lietevaunu-
ja.  Eri mallisarjoja on 6 kokoluokissa 4-36 m3. Vaunut voidaan räätälöi-
dä asiakkaan toiveiden mukaan. Vaunu voidaan varustaa esimerkiksi 
täyttöpuomi- tai multainvalmiudella myöhempää tarvetta varten. (UO)

ã  Pöttinger Terrasem C -kylvölannoittimet ovat uutta Suomen markki-
noilla. Terrasem 6 C Fertilizerin vannaspainoa voidaan säätää 20–120 kg 
välillä, kaksoiskiekkovantaiden siemenriviväli on 12,5 cm ja lannoite kyl-
vetään 25 cm välein. Kiekkomuokkain on vakiovaruste, 4 000 litran säiliö 
jakautuu suhteessa 40/60. Hinta alkaen 117 332 euroa (alv 0 %). (TV)

Lemken-kylvölannoittimet  
palaavat Suomen markkinoille

 ã 6 metriä leveän Lemkenin siemensäiliössä on neljä syöttölai-
tetta, joista jokainen syöttää siemenet omaan jakajaan. Työleve-
yttä voidaan säätää 1,5 metrin portaissa, mikä vähentää päällek-
käiskylvöä huomattavasti.

 ã Lemken Solitairin muokkaimessa on hammastetut lautaset. 
Lannoite kylvetään heti lautasmuokkaimen jälkeen, renkaat tii-
vistävät kylvöalustan ennen siemenvantaita. Märissä oloissa sie-
men riviä ei tiivistetä tarpeettomasti, koska vantaan tiivistyspyö-
rän painatusta ja asentoa voidaan säätää.    

Kesko on myynyt muutaman Lemken Solitair -kylvökoneen Suo-
meen, mutta tuonti tyrehtyi pienitehoiseksi katsotun syöttölaitteen 
takia. Pneumaattinen kone toimi Koneviestin testissä kuitenkin hy-
vin (KV 13/2008),  kun ajonopeus oli maltillisesti vain hieman toisella 
kymmenellä.

Lemken on tällä välin uudistanut Solitair 9 -mallin syöttölaitteen ja 
puhaltimen.  Kesko päätti jatkaa tuontia, koska tähän kokoluokkaan 
tuntuu olevan kiinnostusta. Valikoimassa on tällä hetkellä vain 6 m le-
veä kone, jonka kuljetusleveys on vain 3 metriä. 

Lemkenin perusrakenne on pysynyt samana. Koneen edessä on 
latapiikit ja järeä lautasmuokkainyksikkö. Lannoitteiden kiekkovantaat  
sijaitsevat koneen kannatuspyörien edessä ja siemenvantaat niiden  
takana. Siemenet kylvetään kaksoiskiekkovantaiden kautta. Jokai-
sella vantaalla on oma tiivistys- ja kannatuspyöränsä.  

K-maatalous myy 6 metriä leveää Lemken Solitair 9 -kylvölannoi-
tinta 103 980 euron verottomaan hintaan. Hinta sisältää etuladan, 
ajouralaitteen ja hydrauliset jarrut.

Uolevi Oristo
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Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

ã Elhon nostolaiteniittokoneista on saatavilla nyt myös 3,7-metrinen 
malli NM3700. Kone sopii hyvin pariksi 3,7 m leveälle etuniittokoneel-
le. Ennakkohinta perusvarustein 17 290 euroa (alv 0 %). (TV)

ã John Deere 835 -niittomurskaimen murskaustehoa on nostettu 
uudella murskainakselilla ja valurautaisilla vastapainotetuilla murs-
kainsormilla. 3,5-metrinen hinattava meno-paluukone maksaa verot-
tomana 29 600 euroa. (TV)

ã  Kverneland Taarup 11080 C -vaunua voidaan käyttää sekä nou-
kin- että rehuvaununa. Erillisrungolla varustetun vaunun noukin on 
hydraulivetoinen, mistä johtuen noukin seuraa maan pinnan muotoja 
hyvin. Rehutilavuudeksi ilmoitetaan 78,6 kuutiometriä. ISOBUS-yh-
teensopivan vaunun hinta 114 000 euroa (alv 0 %). (TV)

ã Kjellmanin osastolla esiteltiin JF TS 4500 –silppurivaunua. Osaksi 
vaunun rakennetta on integroitu JF-Stoll Protec -silppuri, jonka nouk-
kimen leveys on 180 cm. Vetopuomin kulmaa voidaan säätää hydrau-
lisesti ja jousitetun telin taaimmainen akseli on ohjaava. Tehontarve 
alkaa 120 hevosvoimasta. (TV)

ã Case RB 465 -pyöröpaalain  tekee 90–180 cm paaleja. 15-teräinen 
RotorCutter-silppuri on vakiovaruste. Sidontaverkkona voidaan käyt-
tää 130 senttiä leveää verkkoa, joka kiristettynä taittuu paalin reunan 
yli. Hinta alkaen 42 339 euroa (alv 0 %). (TV)

ã Viereisen Case RB465:sen sukulainen, New Holland RB 150 Ro-
torCutter on muuttuvakammioinen, 90–150 cm kokoisia paaleja teke-
vä pyöröpaalain. Päättymättömiä hihnoja on Casen tavoin 4 kappa-
letta. Tukoksen poistoa helpottaa avattava roottorisullojan pohja. 
Paalin päätyjen tiukkuutta tarkkaillaan molemmissa paineantureilla. 
Hinta 39 516 euroa (alv 0 %). (TV)

ã  Hyväkoneen Camion-lavetilla onnistuvat sekä paalien että konei-
den kuljetukset. Lavetin kantavuus on 14 tonnia, vakiovarustukseen 
kuuluvat käytetyt kuorma-auton renkaat uusilla vanteilla. Lavan koko-
naispituus on 6,3 metriä, vaunu painaa 2 700 kg. Hinta messutarjouk-
sessa 7 900 euroa (alv 0 %). (TV) 

ã  Ylistaron Koneliikkeen valmistama MP PP-3 -paalipihti on suun-
niteltu isojen paalien käsittelyyn. Pihti soveltuu 1,2–1,7-metrisille 
muoviin käärityille paaleille sekä heinä- ja olkipaaleille 1,9 metriin 
asti. Pihtien molemmat leuat liikkuvat, tartuntakäpälien koko on 
93x93 cm. Veroton hinta 1 740 euroa (alv 0 %). (TV)

 ã Ab Tomas Kjell-
man aloitti viime 
vuonna maatalous-
työkoneiden tarvik-
keiden ja kulutusosi-
en maahantuonnin. 
Yritys tarjoaa vara-
osia sekä edustamiin-
sa konemerkkeihin 
että muiden valmista-
jien tuotteisiin. Uusin 
aluevaltaus on kulu-
tusosien verkkokaup-
pa Kjellman Parts, jo-
ka julkistettiin Kone-
agriassa. (JL)

ã

Krone EasyCut R 
280 CV -niittomurs-
kainta voidaan säi-
lyttää ja kuljettaa 
pystyasennossa. Te-
räpalkissa käytetään 
SmartCut-tekniik-
kaa, joka pienentää 
samaan suuntaan 
pyörivien lautasten 
limitystä. Teräpalkin 
kevennystä voidaan 
säätää hydraulisesti 
traktorin ohjaamos-
ta. Verollinen hinta 
15 600 euroa. (TV)

ã  Keltec KT 44 paalileikkuri kuuluu Agronicin tuotevalikoimaan. 
Leikkuri halkaisee 140 cm paalin ja irrottaa muovin. 160 cm paaleille 
on oma malli. Ylempi pihti irrottaa muovin, jotta se ei jää paalin alle. 
Leikkurilla voidaan myös kuljettaa rehua. Se pystyy halkaisemaan 
myös jäätyneen paalin. Hinta 4 734 euroa (alv 0 %). (UO)

ã Kronen ZX-malleihin esiteltiin uusi SpeedSharp-niminen teroituslai-
te, joka teroittaa terät automaattisesti. Kuljettajan tehtäväksi jää kään-
tää teräpaketti sivulle ja kiinnittää teroituslaite sekä hydrauliikkaletkut. 
Laite teroittaa terät ohjaimesta valitun ohjelman mukaan. Teroituslaite 
on mahdollista saada jälkiasenteisena malleihin, joissa teräpakka 
kääntyy sivulle. Teroituslaitteen verollinen hinta 6 600 euroa. (TV)
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ã Aimo Korte oli esittelemässä konepajansa murskesäilöntärehun 
valmistukseen tarkoitettuja tuotteita Konemessuilla. Taustalla näkyy 
Murska W-Max20 -kiekkomylly, jolla pystyy käsittelemään 25–60 ton-
nia viljaa tunnissa. (JL)

ã Keväällä julkistetun Multiva TRM16 -vaunun rinnalle esiteltiin pie-
nempi TRM13. Suomessa valmistetun uutuusmallin kantavuus on 13 
tonnia ja veroton hinta 9 990 euroa. K-maatalous. (TV)

ã Samin kartiopohjakuivaussiiloa voidaan käyttää joko täysin tai puoliksi lämminilmakuivuriin integroitu-
na tai erikseen omana yksikkönään. Mallistosta löytyy 5,5 ja 7,5 metriä halkaisijaltaan olevat mallit eri kor-
kuisina. Esimerkiksi halkaisijaltaan 5,5-metrisen 104 kuutiometrin vetoisen siilon veroton hinta on 4 194 
euroa, 5,5-metrisen pohjakartion hinta on 6 480 euroa (alv 0 %). (TV)

ã John Deeren ajosilppurit ja puimurit voidaan varustaa langatto-
malla tiedonsiirrolla. Koneen keräämiä tietoja, kuten mahdollisia sa-
tokarttoja voidaan tarkastella myjohndeere.com-osoitteesta. Järjes-
telmän avulla voidaan esimerkiksi valtuuttaa huoltomies tarkastele-
maan mahdollisia vikakoodeja etänä. Tiedonsiirto tapahtuu JD-linkin 
kautta, jonka vuosimaksu on 500 euroa. (TV)

ã Ensimmäinen Akronin valmistama kuivuri on myyty Suomeen. Ku-
vassa ruotsalaisen valmistajan pienempi biouuni, josta saadaan hak-
keella tehoa 400–750 kW. Teho riippuu kuivurin ohjauksessa käytet-
tävästä logiikasta. Suomeen myydyn kuivurin teho on 750 kW. (TV)

ã Rivakan traktorilietso täyttää täysperävaunurekan viljalla alle kah-
dessa tunnissa. Siirtotehoksi ilmoitetaan 25-35 t/h. Suurin puhallus-
matka on 50 metriä, trailerialustalla oleva lietso sopii myös pelletin ja 
muun vastaavan kiintoaineksen siirtoon. Nipere Oy. (TV)

ã 25 kuutiometrin vetoinen Western WF20GR-ruuvi-
purkuvaunu voidaan varustaa ilma- tai hydraulijarruin. 
Ohjaavalla taka-akselilla varustettu vaunu ulottuu 3,9–
4,5 metrin tyhjennyskorkeuteen. Veroton hinta Y-Agrol-
la 45 000 euroa. (TV)

ã Mepun kuivurit siirtyivät K-maatalouden 
myyntiin. Kuvassa uusi S-sarjan kiinteä kuivu-
ri. Uusissa Mepuissa on siirrytty moduulira-
kenteeseen, mikä helpottaa kuljettamista ja 
kokoamista. (UO)

ã Arska Compact -jalaskuivuri koostuu tavallisen Arska-kuivurin 
komponenteista. Jalaskuivuri sopii myös vanhoihin rakennuksiin, sillä 
erillinen uunihuone voidaan sijoittaa palomääräysten mukaisesti. Val-
mistus ja myynti Arska Oy.  (UO)
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FINLAND 

3 820 € sis alv 

Metsäkuormainpaketti  
6 propo + 2 on-off toimintaa 
Virtaus 70 l/min 
 

1 770 € sis alv 

Etukuormainpaketti  
Sisäänrakennettu sähköinen 
kellunta 
 
 

Metsäkoneen ohjaus- 
järjestelmä 
 
 

1 400 € sis alv 

ERGO-DigiStick paketti 
Korvaa Trima/Quicken:  
kahva+ boksi + kaapeli 
 

 

670 € sis alv 



ã DeLaval esitteli uuden CB1-vasikkakarsinan. Kevyistä ja helposti 
koottavista karsinoista voi koota nopeasti patterin isommankin vasik-
kalauman tarpeisiin, esittelee DeLavalin Rauno Liimatainen. (MT)

ã Tokki Oy:n markkinoima vesipeti tuo uutta mukavuutta nautaeläimille. 
Vesipeti on nimensä mukaisesti vedellä täytetty parsipeti, jonka mainoste-
taan vähentävän hiertymiä nautaeläinten raajoissa. Peti voidaan asentaa 
sekä parsinavetoihin että pihatoihin. Parsinavetassa takuu on kuitenkin 
vain 5 vuotta, kun pihatossa takuuaika on kaksinkertainen. Kylmäpiha-
toissa pedin jäätymisen voi estää täyttämällä patjat glykoliliuoksella. (MT)

ã Finn Lacto Oy:n Esa Mahlamäki esitteli edullista sorkanhoitoteli-
nettä nautakarjatilojen tarpeisiin. Turkissa valmistettu parsi näytti var-
sin tukevalta ja hyvin varustellulta. Edullinen hinta, 2 100 euroa ilman 
arvonlisäveroa, herättää varmasti ostajien kiinnostuksen. (MT)

ã Koneagriassa uuden yritysilmeen alla esiintynyt Ransuco Oy esit-
teli uutuustuotteina nautojen rapsutuslevyn sekä painevesiverkos-
toon kytkettävän saapaspesurin. (MT)

ã Vastasyntynyt vasikka tarvitsee kunnollista 
ternimaitoa heti syntymänsä jälkeen vastustus-
kyvyn kehittymiseksi. Ternimaidon laatu voi-
daan tarkistaa kätevästi ominaispainomittarilla. 
Konemiehille tuttu mittari on saanut siis uuden 
käyttötarkoituksen. Myynti Finn Lacto Oy. (MT)

ã Finn Lacto Oy:n myynnissä oleva työnnettävä Ag-Maxi on kätevä 
ratkaisu parsien kuivittamiseen isossa pihatossa. Noin satalitrainen 
säiliö tyhjenee kuivikkeesta sähkömoottorin pyörittämän pohjakuljet-
timen avulla. Hinta 2 100 euroa (alv 0 %). (MT)

ã Pellon Group Oy valmistaa lypsykarjapihatoihin tarkoitettua hygie-
niasiltaa nykyisin myös erillisenä. Hygieniasillan avulla lypsyrobotille 
on mahdollista päästä kulkemaan puhtain kengin, sillä lehmäliikenne 
on sillalla erotettu kokonaan risteävästä hoitajien kävelyreitistä. (MT)

ã Mestarifarmi markkinoi viileän nautakar-
japihaton runkoratkaisuksi tukevia betonipi-
lareita, joiden varaan asennetaan järeät lii-
mapuiset kattovasat. Ratkaisulla pystytään 
vähentämään ja keventämään rakennuksen 
sisäpuolisia pystypilareita. (MT)

ã Biemmedue BM2 on nautakarjarakennuksiin soveltuva viilennys-
järjestelmä, joka perustuu hienojakoisen vesisumun suihkuttamiseen 
navettailmaan. Biemmedue BM2 voidaan asentaa kiinteillä suuttimil-
la, mutta mikäli halutaan todella tehokasta viilennystä, kannattaa 
suuttimet asentaa isokokoisen ilman kierrätyspuhaltimen lapojen kär-
kiin. Tällöin on tutkimusten mukaan saavutettu jopa 5 asteen viilen-
nys, kertoi laitetta Suomessa edustavan PJ Farmin Jukka Jokelainen. 
(MT)

ã Ny-Tek Farmcrusher 940-vasaramurskain on vasta prototyyppias-
teella, mutta se herättänee mielenkiintoa nautakarjatilallisten keskuu-
dessa. Murskaimella voi jauhaa sekä viljaa rehuksi että olkea kuivik-
keeksi. Kuivikeoljen jauhaminen parantaa sen imukykyä. Farmcrus-
her on varustettu kierrosvahdilla, joka ehkäisee ylikuormittumista. Va-
saroiden iskukorkeus ja jauhettavan materiaalin syöttönopeus on 
säädettävissä. Murskaimessa on useita eri seulakokoja. Hinnaksi Ny-
Tekin osastolla ennakoitiin tulevan noin 30 000 euroa (alv 0 %). (MT)

ã DeLaval Clover-nännikumin uudenlainen 
muotoilu parantaa nännikumin tarttumista 
vetimen ympärille. Valmistaja sanoo nänniku-
min minimoivan vetimeen kohdistuvaa rasi-
tusta, mikä luonnollisesti parantaa vedinten 
kuntoa ja edistää näin utareterveyttä. (MT)

ã Triomatic T30 -ruokintajärjestelmässä on neljä erillistä 18 M3 -varasto-
pöytää, kaksi kivennäisannostelijaa ja kiskoilla kulkeva Trioliet T10 -ruokin-
tarobotti. Järjestelmä maksaa asennettuna 155 000 euroa (alv 0 %). Hinta 
sisältää 100 m sähkökiskoa, mutta ei kannatuskiskoja. Agrimarket. (UO)  

ã  Ruotsalainen Handels AB valmistaa säilörehun mattokuljettimia, 
jotka sopivat myös vanhoihin tuotantorakennuksiin. Kuljetin on helppo 
kiinnittää, koska se painaa vain 35 kg/m, mihin on toki lisättävä rehun 
paino. Tehon tarve on 3–5,5 kW, maton maksimipituus on 120 m. Yh-
delle puolelle ruokkivan, 10 eläinryhmälle tarkoitetun 55 m pitkän ma-
ton esimerkkihinta on 19 000 euroa (alv 0 %). Myynti Agrimarket. (UO) 
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ã  Agri-Kymi tuo maahan espanjalaisia Au- 
sa-kurottajia. Moottorina on Kubotan nelisy-
linterinen 86-hevosvoimainen turbodiesel, 
hydrauliikassa käytetään Rexrothin kompo- 
nentteja. Voimansiirron komponentit toimittaa 
Spicer ja ohjaamo voidaan kipata huoltotöitä 
varten.  Kuvan Ausa T 307 H painaa 5 612 kg 
ja nostaa 3 000 kilon kuorman 7 metriin. Läh-
töhinta 53 863 euroa (alv 0 %). (TV)

ã New Hollandin LM-kurottajasarjassa on 
viisi mallia, joissa kaikissa on 4,5 litran moot-
tori ja pitkälti yhteinen perusrakenne. Puo-
meja on valittavissa 6, 7 ja 9,6 metrin nosto-
korkeudelle ja moottori on valittavissa joko 
89 kW:n (121 hv) tai 105 kW:n (143 hv) tehoi-
sena. Koneella on painoa noin 8 tonnia ja se 
on tyyppikatsastettu maataloustraktoriksi. 
(JL)

ã Kjellmanin osastolla oli koko joukko Die-
cin kurottajia. Joukossa oli pari uutuusmallia, 
joista kuvassa näkyvä Agri Farmer 32,6 on lä-
hes kuuden tonnin painoinen. Tyyppitunnuk-
sen numerot kertovat, että sen nostokapasi-
teetti on 3 200 kg ja maksimi nostokorkeus  
6 metriä. (JL)

ã Kurottajien ohella Dieci valmistaa runko-ohjattuja pyöräkuormaimia, 
joissa on kurottajatyyppinen teleskooppipuomi. Diecin Agri Pivot -mal-
lisarja on nyt uudistunut ja KoneAgriassa oli esillä 6 tn painoinen T60-
malli, jossa on 55 kW (75 hv) moottori. Huippunopeus on 40 km/h. (JL)

ã Oxsa valmistaa lavetteja 5 ja 8 tonnin painoluokkaan. Lavan pi-
tuus on 5 metriä. Matala lavetti on helppo kuormata ja vakaa vetää. 
Lavetin voi ostaa myös ilman renkaita, mikäli omistaa ylimääräiset 
kuorma-auton renkaat. Verollinen hinta on 6 500 euroa. (TV)

ã  Aikoinaan melko suosittu Topi-moottorilapio muistui mieleen, kun 
katseli tätä Kellfrin osastolla ollutta kaivulaitetta. Laitteen hinta oli lä-
hes uskomattoman halvalta tuntuva 2 640 euroa (alv 0 %). Koneen 
voimanlähteenä oli 9 hv:n bensiinimoottori. (JL)

ã JCB:n kurottajamalliston pienin on 1600 
kilon nostokyvyn omaava JCB 516 - 40 Agri. 
Nostokorkeus on 4 metriä. Kone on varus-
tettu 49 hevosvoimaisella JCB Kohler-moot-
torilla ja CVT-hydrostaattivaihteistolla. Neli-
pyöräohjatun koneen huippunopeudeksi il-
moitetaan 26 km/h. Varispeed-toiminnon 
avulla ajonopeutta voidaan säätää riippu-
matta moottorin kierroksista. (AT)

ã  Manitoun maatalousmallien myynti siir-
tyi Y-Agrolle. Manitou MLT 735-120 PS:n 
nostokyky on 3 500 kg ja suurin nostokor-
keus 6,9 metriä. Voimansiirto perustuu mo-
mentinmuuntimeen, huippunopeus on 40 
km/h. 7,3 tonnia painavan koneen moottori 
tuottaa 124 hevosvoimaa. Messutarjouk-
sessa koneen hinta oli 77 800 euroa  
(alv 0 %). (TV)

ã  MultiOne-kurottajia saa nyt myös BT-Ag-
rolta. SL835DT-mallin nostokyky on 1 400 kg 
ja maksimikorkeus 3 metriä. Voimansiirto on 
hydrostaattinen, jokaisella pyörällä on oma 
hydraulimoottorinsa. Moottorina 3-sylinteri-
nen Yanmar, joka voidaan myös varustaa jo-
ko katalysaattorilla tai DPF:llä. (TV)

Siirryttäessä käyttämään entistä korkeampilaitaisia 
perävaunuja on kuormaimien nostokorkeuden merki-
tys kasvanut. Caterpillarin 924K, 930K, 938K -pyörä-
kuormainsarjassa on uudentyyppinen Z-aisasto. Sen 
vaakatasaustoiminto mahdollistaa tarkan työskente-
lyn esimerkiksi trukkipiikkien kanssa kaikilla työkor-
keuksilla. Kaikki kolme kuormainmallia on mahdollista 
saada korkealle nostavilla high-lift-aisoilla. (JL)

ã Kotimaiset Norcar-kurottajat siirtyivät K-maatalouden myyntiin. 
Kuvan 755-malli on suunniteltu yksityiskäyttäjille. Voimansiirto on 
hydrostaattinen ja moottori 3-sylinterinen Kubota. Nostovoimaa on 
tarjolla  1 150 kg. 
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ã  Lametal Oy:n valmistamat Stark-työlaitteet ovat nyt Agrimarketin 
yksinmyynnissä. Tampereella esitellyn monipuolisen tuotevalikoiman 
suurin oli sorateiden kunnostukseen tarkoitettu tielana TL7400. La-
nan perään kiinnitetty pysty- ja sivusuuntaan ohjaava rengaspakkeri 
mahdollistaa viimeistellyn lanausjäljen ja vähentää irtoaineksen kul-
keutumista lanauksen jälkeen. (JL)

ã Agrimarket myy Tankkituomiset 
Oy:n maahantuomia saksalaisvalmis-
teisia Cemo-muovisäiliöitä polttoainei-
den ja AdBlue-liuoksen säilytykseen ja 
siirtoon. Jälkimmäiseen käyttöön on 
tarkoitettu tämä pieni 100 litran kärry, 
jossa on 12 voltin tankkauspumppu. 
(JL)

 

ã

Kompakti 200 litran kuljetussäiliö on 
varustettu 12 voltin pumpulla ja nelimet-
risellä tankkausletkulla ja akkujohdoilla. 
Säiliön normaalihinta Agrimarketeissa on 
795 euroa (sis. alv). (JL)

ã

Ulko- ja sisäkäyttöön suunnitellussa 
Cemo Cube -säiliössä on varastointi-
määräysten mukainen kaksoisvaippa. 
Valovirralla toimivan tankkauspumpun 
yhteyteen on premium-mallissa lisäva-
rusteena 8 metrin letkukela, tankkaus-
mittari ja suodatin. Säiliöiden tilavuudet 
on valittavissa 1 000 ja 2 500 litran välil-
tä. (JL)

Hese 100-32 perhosau-
raan on suunniteltu uu-
denlainen hydraulisesti 
kallistettava pyörästö, 
jonka avulla siipien hal-
linta kaltevilla tienpin-
noilla on helpompaa. 
Auraan on mahdollista 
liittää myös väliterä. (JL)ã MeriCrusherin MJH-mallit voidaan varustaa hydraulisesti avatta-

valla seulalevyllä, jonka reikien läpi jyrsittävä materiaali pakotetaan. 
Seulaverkkoa on saatavana asennussarjana, joka voidaan asentaa 
myös vanhempiin MJH-malleihin. (TV)

ã Elho Sidechopper TPM700 -puomistoon voidaan kytkeä eri leik-
kuupäitä. Voima siirtyy leikkuupäälle hihnoin, laukaisulaite on hydrau-
linen. Puomissa kiinni oleva Sidechopper 2XL on kahteen ketjuun pe-
rustuva 2,5 metriä leveä ketjumurskain, takana näkyy 2,1 metriä leveä 
Sidechopper Pro 210 -roottorimurskain. Verottomat hinnat TPM700-
puomistolle 18 525 euroa, Sidechopper 2XL-murskaimelle 8 455 eu-
roa ja Sidechopper Pro 210:lle 6 555 euroa. Myynti K-maatalous. (TV)

ã  Westbjörn 3300-suurteholumilingon luvataan soveltuvan lumelle 
kuin lumelle. Lingon työleveys on 2,45 metriä ja paino 1 170 kg. Ruu-
vin halkaisija on 850 mm, ulosottoakselin tulee pyöriä 1 000 k/min. 
Hydraulinen lipansäätö ja tukipyörät olivat lisävarusteita. Veroton hin-
ta 17 000 euroa. Länsikarhu Oy. (TV)

ã  VM-lanat siirtyivät Turun Konekeskuksen myyntiin. 3,5-metriä leve-
än urakointikäyttöön suunnitellun VM 350JH2 -takalanan runko ja terä 
on valmistettu OPTIM650-teräksestä. Terän ja rungon kääntö toimivat 
hydraulisesti. Terän kääntö on laakeroitu ja sylinterit ja akselit ovat nor-
maalia suuremmat. Veroton hinta vakiovarustein 5 715 euroa. (TV)

ã  Bomford Falcon -puomimurskain ulottuu 6,5 metrin päähän trak-
torin sivulle. Puomia voidaan liikuttaa myös eteen- tai taaksepäin trak-
torin kulkusuunnassa. Etummaisessa asennossaan murskain kulkee 
traktorin sivulla, mikä parantaa näkyvyyttä. 1,2-metrisellä murskaimel-
la varustetun koneen hinta on 39 000 euroa (alv 0 %). Y-Agro. (TV)



ã Itävaltalainen Fröling on uusimpia tulokkaita Suomen lämmityslai-
temarkkinoilla. Kuvan T4-hake- ja pellettikattila on teholtaan 50 kW. 
Keskieurooppalaisen tyylin täysautomaattista lämmityslaitteistoa 
myytiin jousipurkaimella ja jatkokierukalla messutarjouksena hintaan 
23 000 euroa (alv 0 %). Myynti Bio-Expert Oy. (MT)

ã Turun Konekeskus lanseerasi Koneagriassa uuden generaatto-
riedustuksen. Italialainen Mosa valmistaa useita eri kokoisi voiman-
lähteitä eri tarpeisiin. Kuvan GE55PSX on automaattikäynnisteinen 
generaattori, jonka 3-vaiheteho on 51 kVA ja joka soveltuu vaikkapa 
automaattilypsyn varavoimalaitteeksi. Voimanlähteenä on Perkinsin 
dieselmoottori. (MT)

ã Itävaltalainen ETA on ollut muutaman vuoden Suomen lämmitys-
kattilamarkkinoilla. ETA-kattilalaitteiston ratkaisut poikkeavat hieman 
totutuista hakkeen polttolaitteista. Sulkusyötin on yksikammioinen ja 
palopään sijasta hake poltetaan pienenä eränä arinalla. Palamista 
säädetään lambda-anturin avulla. Hakekattilat ovat teholtaan 20–
350 kW ja pellettikattilat 7–90 kW. Myynti Latvaenergia. (MT)

ã Pilkemaster EVO -mallistoon on tullut li-
sävarusteeksi sykesyöttöä avittava rulla. Se 
pyörii sykesyötön kanssa synkronoidusti 
hyödyntäen sykkeen paluuvirtausta. Rulla on 
asennettevissa jälkeasennuksena myös van-
hempiin malleihin. (TH)

ã Kire 550+65 on uusi pienen kokoluokan metsäperävaunuyhdistel-
mä. Viiden metrin ulottuman nosturi ja 6,5 tonnin kantavuuden pake-
tin hinta on 10 106 euroa (sis. alv 24 %). Tämän kokoluokan vaunujen 
ympärillä oli kuhinaa Jyväskylässä. (TH)

ã  Palax on ottanut tuotanto-ohjelmaansa 
yleiskäyttöön sopivat kippikontit, joilla voi-
daan trukkipiikkien avulla käsitellä irtotava-
raa. Pienin on kooltaan 150 litraa (475 eu-
roa) ja suurin 3 000 litraa (1 290 euroa). Hin-
nat sis. alv 24 %. (TH)

ã  Kesla on tuonut esille 80-luvun yleisen 
maatilakuormainten kaivuuvarustuksen. 
Kauhavaihtoehtoja on kaksi, kapea sala-
ojakauha ja vinokylkinen ojakauha. Varus-
tus sopii Kesla 203T-nosturiin. (TH)

ã  Agri-Kymi myy Tempo PK12 + Weimer We-7200 -metsäperävau-
nuyhdistelmää. Hydraulisella rullavedolla varustetun paketin hinta on 
melkoisen kilpailukykyinen, koko yhdistelmä sähköohjatulla venttiilis-
töllä oli tarjolla 31 000 euron€hintaan (sis. alv 24 %). (TH)

ã

    Ylempi Farmikko X20 
-kahmari on saanut pikku-
veljen. X10 on vain 80 kiloi-
nen ja tarkoitettu mönki-
jänostureihin, sekä pie-
nempiin maatilakuormai-
miin. Kahmari on matalam-
pi, eikä vähennä nostokor-
keutta normaalikahmariin 
verrattuna. (TH)

ã
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LUE LISÄÄ: POLARIS.fi
WIDETRAK LX®:  JOKA MIEHEN PERUSKELKKA!
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KESTÄVÄ, 
LUOTETTAVA 

JA HUOLETON!
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Sh. 8 990 € +tk

VAIN 7 490 € +tk

Vakiovarusteena: 
• sähkökäynnistys
• hidas ja nopea vetoalue eteen ja peruutus
• kahdenistuttava istuin pikasäädettävällä selkänojalla
• kunnollinen tavarateline ja lisätila istuimen alla

LISÄKSI ISO TAKABOXI (249 €)  KAUPAN PÄÄLLE! 
(31.12.2014 saakka)

OLE NOPEA! – ETUSI ARVO 1 749 €


