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ã Useat yritykset esittelivät näyttelyssä kasvinsuojeluruiskujen päi-
vityspakettia, jolla jo olemassaolevaan ruiskuun saadaan GPS-ohjaus 
ja lohkoautomatiikka. Thorsen-Teknikin toteutuksessa ruiskun ohjaus 
hoituu Topconin valmistamalla ajo-opastimella. Sähköohjattuun ruis-
kuun lisätään ohjausyksikkö, joka voi ohjata toimintoja, kuten lohko-
automatiikkaa tai ruiskutusmäärän säätöä sijainnin perusteella. Oh-
jausyksikön sisältävän peruspaketin hinta on noin 2 500 euroa, joka ei 
sisällä ajouraopastinta. Ruiskun on oltava sähköohjattu.

ã Ranskalainen Medria valmistaa seurantajärjestelmiä karjatiloille. 
Kuvassa oleva Vel’Phone tunnistaa poikimisen ja ilmoittaa siitä teks-
tiviestillä. Keskusyksikön päällä oleva sininen lähetin asetetaan eläi-
meen noin viikkoa ennen odotettua poikimista. Järjestelmä tunnis-
taa lähestyvän poikimisen emän lämpötilan muutoksesta ja lähettää 
tekstiviestin esimerkiksi 48 tuntia ennen ennustettua poikimista. Seu-
raava viesti tulee poikimisen käynnistyttyä, kun anturi poistuu eläi-
mestä. Eläimen lämpötilaa voidaan halutessa seurata reaaliajassa 
matkapuhelimen sovelluksesta.

ã Grene esiteli osastollaan mm. maatalouskoneisiin ja polttoainesäi-
liöihin sopivaa Spy Cap -tankin korkkia, joka hälyttää varkausyrityk-
sistä. Asiattomasti esimerkiksi traktorin tankille pyrkivät pitkäkyntiset 
poistunevat paikalta, kun traktoriin asennettu järjestelmä laukaisee 
hälytyksen. Hälytys kiinnittää huomiota traktorin äänimerkillä ja va-
loilla, samanaikaisesti korkkiin yhteydessä oleva verkkovirtaan kyt-
ketty GSM-yksikkö lähettää tekstiviestin ennalta asetettuun nume-
roon. Paikallinen messutarjoushinta yhden tankin kattavalle järjestel-
mälle oli noin 340 euroa.

ã Tanskalainen Epoke valmistaa tienhoidon kalustoa. Valmistajan 
kehittämällä järjestelmällä esimerkiksi tiesuolan levitysmäärä ja -le-
veys voidaan määrittää ennakkoon tiekarttoihin. Levitysauton lait-
teisto lukee määrän ja leveyden järjestelmästä helpottaen kuljettajan 
työtä. Reitin mahdollinen muutos ei aiheuta ylimääräisiä toimenpitei-
tä, järjestelmä tietää auton sijainnin GPS:n perusteella. Epoke esitteli 
näyttelyssä myös Mixus AST-levitinyksikköä, joka mahdollistaa suo-
lan levitysmäärän ja -leveyden tarkan säädön sijainnin perusteella.

ã SAC on kehittänyt konseptin, jossa lypsäjä näkee yksittäisen leh-
män tietoja lypsyn aikana. Konsepti perustuu tällä hetkellä Goog-
len älylaseihin, joita pidetään päässä lypsyn aikana. Laseissa oleva 
kamera tunnistaa lypsyllä olevan lehmän. Laseihin integroitu näyttö 
näyttää mm. valitun lehmän lypsyn edistymisen lehmää katsomalla. 
Tiedot näkyvät näytössä olevan näkymän päällä. Toiminta edellyttää 
SACin lypsyasemaa ja järjestelmiä.

Etevää elektroniikkaa
Agromekin uutuudet

Tälle aukeamalle on 
koottu näyttelyssä ol-
leita mielenkiintoisia 
maatalouden elektro-
nisia apuvälineitä ja 
uusia aluevaltauksia. 
Esimerkiksi lypsyä hel-
pottavia apuvälineitä ja 
järjestelmiä sekä kas-
vinsuojeluruiskun päi-
vittämisen GPS-aikaan 
mahdollistavia laitteis-
toja esiteltiin useilla 
osastoilla. 

  Tapio Vesterinen 

Elektroniikka ja sen mahdollista-
mat erilaiset sovellukset helpot-
tavat jo nykypäivänä maatalou-
den parissa työskentelevien elä-
mää monin eri tavoin. Näyttelyssä 
nähdyn perusteella kehitys ei ole 
hidastumassa, pikemminkin päin 
vastoin. Paikalla oli runsaasti eri-
koisiakin järjestelmiä, kuten lyp-
syn aikana pidettäviä älylaseja ja 
poikimisen tunnistavia järjestel-
miä.

Häivehävittäjästä maanviljelykseen
Eräs mielenkiintoinen uutuus oli 
Trimblen osastolla nähty ilmaku-
vauslennokki, jonka muotoiluun 
ja aerodynamiikkaan on haettu 
mallia häivehävittäjistä. Toistaisek-
si varsin arvokkaalta tuntuva len-
nokki saattaa olla jonakin päivänä 
suosittu apuväline peltojen ja met-
sien tarkkailussa. Kevyt ja helppo-
käyttöinen laite kartoittaa esimer-
kiksi metsätuhot tai peltojen kas-
vuvaiheen nopeasti. 

Trimblen 2,2 kg painava 
UX5- lennokki on suun-
niteltu kuvaamaan suuria 
pelto- tai metsäaloja no-
peasti. Sähkömoottorin-
sa voimin 80 km/h etenevä 
lennokki lentää sille ennal-
ta ohjelmoidun reitin mu-
kaisesti esimerkiksi 100 m 
korkeudessa. Noin 45 mi-
nuuttia kestävällä lennolla 
lennokkiin asennettu ka-
mera kuvaa maastoa tai 
peltoa noin 180 hehtaarin 
alalta 5 cm tarkkuudella. 
Lennokki voi lentää myös 
kovalla tuulella, kohde-
ryhmäksi mainitaan muun 
muassa suuret maatilat, 
neuvojat ja metsien myrs-
kytuhojen kartoittajat. 
Tanskassa kuvausvalmiin 
paketin hinta on noin   
30 000 euroa. Energy e�cient

Kempact RA on kotimainen uuden ajan 
kompakti MIG/MAG-hitsauslaite kaikkien 
konepajojen hitsaustarpeisiin. 

www.kemppi.fi
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