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ã Pellon Groupin toimitusjoh-
taja Arto Pohto esitteli ylpeänä 
Eurotierissä yhtiölle Manure 
Master -lannanpoistolaitteesta 
myönnettyä hopeamitalia. 
Manure Master esiteltiin Kone-
viestin numerossa 16.

ã Big Dutchmanin kultamitalilla palkittu 
PEF-System rikkoo sähköisesti kasvisoluja, 
jolloin yhä useampi rehukasvi soveltuu sian 
rehuksi. Yksimahaisena sika ei luonnostaan 
omaa ruuansulatuksessaan entsyymejä, 
joiden avulla se voisi hyödyntää esimerkik-
si kokonaista maissia rehuna. PEF-System 
avaa näin ollen aivan uusia mahdollisuuk-
sia sikojen rehustukseen.

ã Porky´s Pick up on ensimmäinen ajettava 
sian raatojen keräilyyn tarkoitettu laite. Kulta-
mitalilla palkittu uutuus herätti kiinnostusta 
valmistajan, Meier-Brakenbergin osastolla. 
Eläintenhoitaja voi ajaa sähkömoottorilla va-
rustetulla ”pickupilla” hakemaan kuolleen sian 
karsinasta. Painavakin raato nousee kevyesti 
lavetille kuljetinmaton avulla. Selvää on, että 
laite parantaa hygieniaa ja helpottaa muuten 
fyysisesti varsin raskasta työtä.

ã RotoPuls-tykytin on uusi patentoitu ja innovatiivinen elektroninen 
tykytin. Tykytin koostuu kahdesta servomoottorista, venttiiliyksiköstä 
ja puskuritankista. Tykytyskäyrää alku- ja loppuvaiheita voidaan sää-
tää yksilöllisesti ja näin huomioida lehmäyksilöiden erot. Puskuritank-
ki tasaa paineenvaihteluita ilmaputkistossa. Sveitsiläisen BITEC En-
gineeringin uutuus palkittiin kultaisella mitalilla.

ã Irlantilainen Dairymaster palkittiin kultaisella mitalilla uudesta 
vuohien lypsyyn kehitetystä pyörivästä lypsyasemasta. Paitsi lypsä-
jän työergonomiaa, parantaa vuohikaruselli palkitsijoiden mukaan 
myös eläinten hyvinvointia. Lypsyasemaan on yhdistetty automaatti-
nen vedinten desinfiointi sekä lypsinten pesu ja desinfiointi jokaisen 
lypsykerran jälkeen.

ã Nord Mills Oy:n osastolla oltiin tyytyväi-
siä Eurotier-näyttelyn antiin. Lisää hymyn ai-
hetta Pertti Pirttiselle (vas.), Petri Pirttiselle 
ja Mari Saraheimolle antoi hyvä sijoitus sak-
salaiskustantamo DLV:n järjestämässä Inno-
vation of the year 2015-kilpailun ”Nautojen 
ruokintatekniikka”-sarjassa. Kuvan GW 150 
-esivalssimylly valittiin kategorian kolmen 
parhaan tuotteen joukkoon.

Saksan Hannoverissa joka toinen 
vuosi järjestettävä Eurotier-näyt-
tely on Euroopan – jos ei koko 
maailman – ykkösnäyttely koti-

eläintekniikan tuulien haiste-
luun. Hannoverin messualue 
kokoaakin melkoisen joukon 
suomalaisiakin näyttelyvie-
raita katkaisemaan marras-
kuun loputonta pimeyttä.

Tämänkertainen näytte-
ly jätti suuhun hieman kak-

sijakoisen maun. Vaikka viime 
aikojen Venäjä-pakotteet ovat 
niistäneet maidontuottajien 

tuloja, ei se näyttänyt vaikut-
tavan tuottajien kiinnostukseen. 

Ruuhka näyttelyosastoilla oli hui-
maava.

Sen sijaan sikapuolen halleissa 
sai kävellä hyvässä rauhassa. Mo-
net isotkin valmistajat olivat täl-
lä kertaa rakentaneet varsin koh-

Tämänvuotinen Euro-
tier-näyttely jätti ou-
dohkon jälki-
maun. Siinä 
missä mai-
dontuotan-
totekniikan 
ympärillä 
ruuhkau-
duttiin, ol-
tiin sikatek-
niikan hal-
leissa varsin 
väljissä tunnelmissa. 

   Matti Turtiainen

Odottelun makua
Eurotier 2014 Hannover, Saksa

tuullisen kokoisia osastoja, mikä 
kertonee valmistajien markkina-
realismista ja tuottajien vähäisestä 
investointihalukkuudesta. Aistitta-
vissa oli selvästi välinäyttelyn ma-
kua ja parempaa odotusta tulevai-
suuden suhteen.

Menestystä Suomeenkin
Eurotierissä jaettiin kuusi kultaista 
mitalia ja 15 hopeamitalia. Suoma-

laisittain huomattavaa on tietenkin 
se, että ensimmäisenä suomalai-
syrityksenä Eurotierin historiassa 
Pellon Group sai hopeisen mitalin. 
Manure Master-lannanpoistokone 
keräsikin ansaittua huomiota näyt-
telyvierailta.

Suomalaismenestystä päästiin 
nauttimaan myös saksalaiskustan-
tamo DLV:n järjestämässä Inno-
vation of the year -kilpailussa, jos-

sa palkittiin eri kategorioissa uu-
sia tuotteita. Koneviesti on ainoa-
na suomalaislehtenä mukana kisan 
raadissa. 

Nord Mills Oy:n esivalssimylly 
GW150 sijoittui Nautojen ruokin-
tatekniikka -sarjassa kolmen par-
haan joukkoon. Voiton tässä sar-
jassa vei itävaltalaisyhtiö Wasser-
bauerin Butler Gold -rehunsiirtä-
järobotti.

Eurotierin yhteydessä järjestet-
tiin bioenergiaan keskittyvä Energy 
Decentral -näyttely, joka oli suun-
nattu pääasiassa biokaasun tuotta-
jille. Mikäli suunnitelmissa oli uu-
sien pumppujen tai kaasumootto-
rin hankinta biokaasulaitokseen, 
saattoi tästä näyttelystä saada jo-
tain irti. Muutoin näyttelykävijän 
saaliksi jäi ainoastaan suurempi lu-
kema askelmittariin. 

Jatkuu seuraavalla sivulla  

Maidontuotantotekniikan 
ympärillä oli ruuhkaa.  
Toisin oli monessa muussa 
hallissa.

SAKSA

Hannover

Neuheit des 
Jahres
Koneviesti oli kolmatta kertaa 
mukana saksalaiskustantamo 
DLV:n järjestämässä Neuheit 
des Jahres- eli Vuoden uutuus-
kilpailun raadissa. Konevies-
ti oli ainoana suomalaislehte-
nä mukana viidentoista muun 
eurooppalaisen maatalousalan 
ammattilehden joukossa. Pal-
kinnot jaettiin Eurotier-näyttelyn 
yhteydessä.

Uutuustuotteita arvioitiin 
kymmenessä eri kategoriassa. 
Lisäksi tänä vuonna jaettiin kak-
si erikoispalkintoa. Suomesta 
eri kategorioissa olivat ehdolla 
Nord Mills Oy:n Esivalssimylly 
sekä Pellon Group Oy:n Manu-
re Master-lannanpoistolaite.
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ã Saksalainen Schippers GmbH esitteli Eurotierissä täysin uudenlaisen HyCare-konseptin porsitussikaloihin. HyCare on muovinen karsina tai 
oikeastaan allas, joka on siirrettävissä vapaasti eläinten ollessa siinä sisällä. Konseptiin kuuluu altaassa tapahtuva porsitus erityisessä huo-
neessa, johon komeus siirretään luonnollisesti koneellisesti. Lanta imetään kaukalosta suoraan ulkosäiliöön. Muovinen porsituskaukalo on 
luonnollisesti helposti pestävissä ja desinfioitavissa porsimisten välillä. Hajusta päätellen kultamitalilla palkittua HyCarea oli ainakin testattu 
käytännössä.

ã Hopeamitalin Eurotierissä saavuttanut Flexi-hormipesuri on käyt-
tökelpoinen painepesurin lisälaite. Flexi kytketään painepesurin suu-
tinputken tilalle ja sillä on helppo pestä muuten hankalasti puhdistet-
tavat poistoilmahormit. Pesurin joustava muotoilu mahdollistaa sen 
viemisen jopa puhaltimen siivikon läpi, jolloin hormi voidaan pestä 
koko pituudeltaan. Suuttimien paine työntää pesuria eteenpäin hor-
missa ja kun se vedetään takaisin, kuivaa muovilankainen viuhka hor-
min sisäpintaa.

ã Saavuttaakseen hopeamitalin, ei tuotteen tarvitse olla monimut-
kainen. Siitä osoituksena hygieeninen vasikoiden juomatutti FixClip. 
Kuminen tutti lukitaan muovisilla klipseillä paikoilleen juomasangon 
reikään. Pesu ja desinfiointi käy helposti.

ã Big Dutchmanin tasosäädettävä sekoitin parantaa liemiruokinta-
laitteiden hygieenisyyttä ja seoksen tasaisuutta. Sekoitinta voidaan 
nostaa tai laskea säiliössä olevan nesteen määrän mukaisesti siten, 
että sekoittuminen on optimaalista eikä turhia roiskeita synny. Inno-
vaatio sai hopeamitalin Eurotier-näyttelyssä.

ã Hopeamitalilla palkittu ARV climate computer on uudentyyppinen 
ilmanvaihtoa säätävä tietokone lihasikalaan. Eläinten lämpö- tai kyl-
mästressiä mitataan epäsuorasti havainnoimalla niiden juoman veden 
lämpötilaa. Karsinassa on kolme juomaventtiiliä, joista yhdestä tulee 
n. 25-asteista, yhdestä alle 20-asteista ja yhdestä yli 30-asteista vet-
tä. Lämpö- tai kylmästressi havaitaan siitä, minkä lämpöistä vettä siat 
juovat useimmin. Sikalan ilmanvaihto ja lämmitystä säädetään tämän 
perusteella.

ã Ketjukuljettimien vetopyörät joutuvat lujille raskasta kuormaa siir-
rettäessä. Hopeamitalilla palkittu Witte Lastrup -yhtiön kehittämän 
ForceControll-vetopyöränhampaissa on kuulalaakerointi, joka vähen-
tää rasituksen aiheuttamaa kulumista. Kuljettimien ja vetopyörien 
kestoikä lisääntyy ja huollon tarve vähenee ratkaisun ansiosta, toteaa 
palkintoraati.

ã Urbanin hopeamitalilla palkittupikkuvasikoiden juotto- ja ruokinta-
järjestelmä voidaan yhdistää jo heti vasikan ensipäivistä navetan 
muuhun hallintaohjelmistoon. Kuvan KälberMama-juottoautomaatti-
kin rekisteröi kaikki vasikan käynnit automaatilla.

Jatkuu seuraavalla sivulla  

ã

ã

Hopeamitalilla palkittu DeLavalin kehittämä InService Remote-
järjestelmä hyödyntää pilvipalvelua lypsy- ym. laitteistoihin asennet-
tujen sensoreiden tuottaman datan tallennukseen. Ensivaiheessa ty-
kyttimiin saatavissa olevat sensorit mittaavat ja tallentavat alipaine-
tasoa lypsyn aikana. Prosessia voidaan seurata mobiililaitteilla reaali-
aikaisesti ja järjestelmä antaa hälytykset asetettujen raja-arvojen ylit-
tyessä tai alittuessa.
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ã GEA:n Conductive Cooling järjestelmä 
viilentää lehmien makuupartta, jolloin lyp-
sykarja viihtyy kuumanakin päivänä parem-
min makuulla. Parsirakenteeseen on asen-
nettu lämmönkeruuputkisto samaan tapaan 
kuin lämpöpumppujärjestelmissä. Hopea-
mitalin saanut Conductive Cooling luonnol-
lisesti myös siirtää lämpöenergiaa makuu-
parresta varaajaan käytettäväksi esimerkik-
si pesuveden lämmitykseen.

ã MAWI-Rombergerin Energy Decentral -näyttelyssä hopeisella mita-
lilla palkittu UTT-konsepti on tukevasti rakennettu konttikuivurijärjestel-
mä. Järjestelmään kuuluu lämminilmakehitin ja betonisilla alustoilla le-
päävät vaihtolavat. Konteissa voidaan sekä kuivata, varastoida että siir-
tää erilaisia materiaaleja kuten haketta, viljaa, kasvinosia jne. Kuivurijär-
jestelmä voidaan rakentaa esimerkiksi CHP-laitoksen jatkeeksi, jolloin 
mahdollinen hävikkilämpö voidaan käyttää vaikkapa rahtikuivaukseen. 
Kuvan kuivaavalla pohjalla varustetun vaihtolavan tilavuus on 36 m3.

ã ConditWatch on uudenlainen sian liha- ja 
rasvapitoisuutta mittaava laite. Mittaus pe-
rustuu bioimpedanssiin, jota käytetään myös 
yleisesti ihmisillä mitattaessa kehon rasva-
prosenttia ja sisäelinrasvan määrää. Kun sika 
tulee juomaan kuvan vaakalaitteen perällä 
olevasta juomanipasta, vastaavat sivuseinillä 
olevat teräksiset lähettimet ja vastaanottimet 
sen molempiin kylkiin. Mittausdata voidaan 
liittää eläimen tietoihin RFID-tagin perusteel-
la ja siirtää tuotannonhallintaohjelmaan. 
ConditWatch sai hopeisen mitalin.

ã GEA:n kehittämä, 365FarmNet-sovelluk-
seen liitetty DairyNet-sovellus palkittiin ho-
peamitalilla. GEA Farm Technologies- ja 
365FarmNet Group-yhtiöiden kehittämä tuo-
tannon ohjaus- ja hallintaohjelmisto siirtää 
tietoa ja dataa eri sovellusten ja laitteistojen 
välillä. Monimutkaiselta tuntuvan ohjelmis-
ton tarkoituksena on helpottaa viljelijän teke-
mää dokumentointia ja mittaustulosten ja 
suunnitelmien siirtoa. ã

Terhi Korte ja Aimo Korte esittelivät Eurotierissä uutuustuottena  
Murska Super Packeria. Super Packerissa ei ole lainkaan myllyä, vaan 
vilja tai muu pakattava materiaali ajetaan suoraan tuubiin. Koneen 
maksimitehoksi luvataan huimat 500 tonnia tunnissa.

ã      Thaler ja Weidemann saivat molemmat hopeamitalin hydraulisesti korkeussäädettävästä pienkuormaimen ROPS-FOPS-katosta. Thalerin 
ratkaisussa katon korkeutta säädetään pystysuorassa suunnassa neljällä kulmiin asennetulla hydraulisylinterillä. Weidemann puolestaan on to-
teuttanut korkeussäädön kahdella katon takakulmiin asennetulla sylinterillä ja saranoinnilla. Tällöin katto liikkuu myös hieman taaksepäin laskeu-
tuessaan alemmas. Molemmat ratkaisut lisäävät työturvallisuutta, kun tarvetta katon poistamiseen matalissa rakennuksissa ajettaessa ei ole.

ã
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