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Näyttelyn aattona järjestäjiä il-
miselvästi jännitti kävijämäärän 
kehitys, sillä yllä leijuivat yleisen 
maailmantalouden ja erityises-
ti eurooppalaisen taloustilanteen 
tummat pilvet. Näyttelyssä näkyi-
vät selvästi Italian sisäiset talous-
vaikeudet, paljon pieniä yrityksiä 
oli jäänyt pois tai esillä oli pari ko-
netta jonkin yhteistyökumppanin 
osastoilla. 

Näyttelyssä ei ollut mitään jä-
risyttäviä uutuustuotteita. Uusia 
malleja esiteltiin toki paljon, eikä 
vähäisimpänä Valtran uusi T-sar-

ja. Kauko-ohjattavat robottiko-
neet olivat esillä entistä enemmän, 
uusia merkkejä ja malleja oli usei-
ta. Aikaisemmin pelkästään murs-
kaimia kantaneet koneet olivat 
saaneet rinnalleen myös ruohon-
leikkurintyyppisiä ratkaisuja.

Eima Componenta eli koneen 
osia ja tarvikkeita esittelevä näyt-
tely on aina ollut todella merkittä-
vä osa näyttelyä. Näyttely on maa-
talouskonevalmistajille todella 
tärkeä – sen huomasi niin vierais-
ta kuin esittelijöistäkin. Paikalla 
oli valmistajia ympäri maailmaa, 

joista osa hieman eksoottisem-
mista paikoista, kuten Pakistanis-
ta tai Iranista. Näyttelyn kansain-
välistymisen myötä paikan päällä 
pärjää nykyisin englannin kielellä 
varsin hyvin.

Eimassa tehdään kauppaa pal-
jon, asiakkaat tulevat katsomaan 
uusinta tekniikkaa ja samalla neu-
votellaan tilauksista. Silmiinpistä-
vää oli, että uusiin koneisiin tar-
jottiin rahoitusta nollakorolla.
Uudet kontaktit saattavat johtaa 
myöhemmin merkittäviinkin uu-
siin sopimuksiin. n

Vuoden suurin eu-
rooppalainen maata-
lousnäyttely Eima jär-
jestettiin 41. kerran Bo-
lognassa. Viiden päivän 
aikana näyttelyyn tu-
tustui 235 600 kävijää 
124 maasta, mikä on 
uusi kävijäennätys. 
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Rinieri Iron 400 -akkukäyttöiset puutarhasakset on tarkoitettu todella rank-
kaan käyttöön. Voimanlähteenä toimiva Li-ion-akkupakkaus on työntekijän 
selässä pienissä valjaissa. Itse sakset painavat 900 g ja niiden toimintoja on 
mahdollista  säätää monipuolisesti. Toiminta-aika yhdellä latauksella on 16–24 
tuntia. Saksilla saa katkaistua maksimissaan 4 sentin paksuisen oksan. (SN)

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  
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ã Eurocardan on kehittänyt voimanottoakselin kiinnittämistä helpot-
tavan kytkentäsysteemin. Suojus peittää koko nivelen akselin päähän 
asti. Akselin lukitus avataan kahdesta vedettävästä vivusta suojuk-
sen päältä. Akselin kytkeminen tai irrottaminen sujuu helpommin, kun 
niveltä voi kannatella kaksin käsin. (SN)

ã Emmequattro esitteli sähköisiin ajoneuvoihin tarkoitettua akselis-
toa. Kantavuudeksi ilmoitetaan 1 700 kg ja moottorin maksimivääntö-
lukemiksi 1 650 Nm. Välityssuhteita on neljä 10,39–24,76 välillä ja Rai-
deväli vaihtelee 800–1 200 mm välillä. Käyttökohteet löytyvät lähinnä 
sisätiloissa käytettävistä ajoneuvoista. (SN)

ã Italialainen Agrex on valmistanut hakekattilalla varustetun siirret-
tävän kuivurin prototyypin. Idea on hyvä, muttei sovi suoraan Suo-
men olosuhteisiin, sillä kuivuri on tarkoitettu kosteudeltaan korkein-
taan 22-prosenttiselle viljalle, maissin kosteus voi olla 30 %. (UO)

Lisää EIMAN UUTUUKSIA
sivuilla 98–99!

ã McHalen muuttuvakammioinen yhdistel-
mäpaalain oli esillä paikallisen maahantuojan 
osastolla. Vielä ei ollut selvää, tuleeko kone 
jo ensi kesänä myyntiin. (SN)

ã Fort esitteli EcoPickUp-malliaan, jossa 
liikevoima saadaan sähkömoottorilta. Moot-
tori on kytketty kulmavaihteella suoraan ve-
tävään ja ohjaavaan etupyörään. Suurin 
moottoriteho on 1 400 W, huippunopeus 
8 km/h ja suurin kuorma 500 kg. (SN)

ã Italianen Aldo Annovi valmistaa koneita vil-
jan tuubisäilöntää varten. Kuvan tuubin täyttö-
laitteen lisäksi osastolla oli nähtävillä traktorin 
vetokoukkuun kiinnitettävä laite, joka kelaa 
tuubin muovit kelalle samalla tyhjentäen sisäl-
töä ruuvilla esimerkiksi perävaunuun. Tyhjen-
nyksen jälkeen laite irrotetaan traktorista ja 
tuubin pää jää tiiviisti kelalle. (UO)

ã Kubotalla oli esillä kolme UTV-mallia, kuvassa RTV 400 Ci, joka on 
1-sylinterinen ja 16 hv bensiinimalli. Mallissa on keskipakokytkimellä 
varustettu variaattorivaihteisto, joten variaattorin hihna on kireällä jat-
kuvasti. (SN)



ã Massey Ferguson on aloittanut uuden ”maailmantraktorin” valmistuksen Kiinassa. Traktorissa on Kiinassa valmistetty kolmisylinterinen 
74-hevosvoimainen tai 82-hevosvoimainen nelisylinterinen Agco Power -moottori ja tätä mallistoa varten kehitetty uusi synkronoitu vaihteisto 
vailla pikavaihteita tai muita hienouksia. Painonsiirto on äärimmäisen yksinkertainen, sillä työntövarren tappi toimii samalla vetovastusanturi-
na. (UO)
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ã Sigma4 M8 Multimerge on etukuormaimistaan paremmin tunne-
tun yrityksen uutuustuote. Noukintyyppinen karhotin on työleveydel-
tään 7,3 m. Noukkimen takana on kaksi erillistä kuljetinta, joiden pyö-
rintäsuuntaa voidaan muuttaa toisistaan riippumatta. Muista vastaa-
vista karhottimista poiketen kuljettimia voidaan siirtää sivuttain hyd-
raulisesti, jolloin keskelle saadaan jäämään aukko, ilman että aukosta 
tarvitsee poistaa mitään. Karhottimella voidaan tehdä karhe jommalle 
kummalle puolelle, keskelle tai molemmille puolille. (SN)

ã AXO Groupin Cobra GPL on maakaasukäyttöinen ruohonleikkuri. 
Kaasutankki on asennettu 26 hv Kawasaki-moottorin yläpuolelle, kul-
jettajan taakse. Työleveys on 153 cm ja liukuohjattuna laitteella ei ole 
käytännössä kääntösädettä lainkaan. Maakaasukäyttöisenä päästöt 
pienevät huomattavasti. (SN)

ã

Italialainen Blue Bird -yhtiö esitteli osastollaan mielenkiintoisia 
polttomoottorikäyttöisiä laitteita. Kuvassa vinssi VA 459 jossa ei ole 
vaijerikelaa lainkaan. Pyörivän akselin ympärille kietaistaan muutama 
kierros köyttä ja pidetään sitä kireällä, jolloin akseli kelaa köyttä 
25 m/min 450 kg:n voimalla. Kiinteävaijeristen vinssien etuna on se, 
että köyttä voi olla kuinka pitkälti hyvänsä ja hinausta voidaan jatkaa 
niin kauan kun köyttä riittää. Painoa laitteella on 16 kg. (SN)

ã McCormick esitteli uudet, emoyhtiö Argon valmistamalla portaatto-
malla voimansiirrolla varustetut  VT-Drive -mallistot. Portaaton voiman-
siirto on saatavilla  X6- ja X7-mallistoihin. X6-malleista voidaan valita 
kahdesta nelisylinterisestä tehoversiota, X7-mallistossa portaaton 
vaihteisto on kolmessa nelisylinterisessä ja kahdessa kuusisylinteri-
sessä mallissa. VT-Drive -malleihin kuuluu vakiovarusteena 12” koske-
tusnäyttö, jonka kautta traktorin toimintoja voidaan säätää ja tarkastel-
la. Moottorit täyttävät päästötason 3 vaatimukset (Stage 3B). (UO)

ã Igus on voimasiirtoketjuja valmistava yritys, jonka osastolla esitel-
tiin kiertyvä e-chain voimansiirtoketju. Kaapeli on suljettuna ketjun si-
sään ja sitä voidaan pyörittää jopa 20 kierrosta akselin ympäri. Mene-
telmä soveltuu rakenteisiin, joissa ajetaan akselia jatkuvasti edesta-
kaisin. Rakenne on huomattavasti halvempi kuin liukurenkailla toteu-
tettuna, etenkin jos kaapeleita on useita. (SN)

ã Hydrostaattiset voimansiirrot kehittyvät koko ajan, kuvassa 
Rexrothin MCR-radiaalimäntämoottori vaihteistoineen. (SN)

ã Unigreen on italialainen kasvinsuojeluruiskuvalmistaja, joka on 
keksinyt käyttää itsekulkevan ruiskun alustaa lietteen levitykseen 
ruiskutuskauden ulkopuolella. Kuvan kone on suunniteltu maissin li-
sälannoitukseen. Kone kulkee kasvuston yläpuolella, vantaat sijoitta-
vat lietteen maissikasvuston juureen. (UO)
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