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Konevalmistajilla oli Siman tiedo-
tustilaisuuksissa melko yhtenäinen 
kuva tulevaisuudesta. Tälle vuo-
delle valmistajat odottavat 5–10 % 
laskua markkinoilla. Aikaisemmin 
positiivisena esitetyt Itä-Euroopan 
markkinat ovat Ukrainan kriisin 
seurauksena kokeneet kovan kola-
uksen, ja useimmat valmistajat ha-
kevat uusia markkina-alueita Aasi-
asta ja Afrikasta.

Eurokriisilläkin on ollut osan-
sa konemyynnin alamäessä, yksi 
suurimmista kärsijöistä on ollut 
Massey Ferguson, joka on menet-
tänyt maailmanlaajuisesti mark-
kinaosuuttaan 5–10 % kuten lähes 
kaikki muutkin. Kuitenkin Rans-
kassa, jossa merkki on kotimark-
kinoillaan, on myynti romahtanut 

25 %. Lehdistötilaisuudessa valo-
tettiin uuden kasvun eväitä. Lääk-
keenä ovat nykyistä huomattavasti 
pienemmät ja yksinkertaisemmat 
koneet eli Global-traktorit. Tek-
niikkapuolelta on riisuttu kaikki 
hienoudet, kuten kuivakytkin ja 
keppivaihteet. Ohjaamokin on li-
sävaruste, tosin ei Skandinaviassa.

Heinäkonepuolella eniten ku-
hinaa aiheuttivat olivat Viconin ja 
Göweilin uutuuspyöröpaalaimet. 
Niissä tekniikka oli lyöty kerralla 
uusiksi. Göweilissä oli sellaisia tek-
nisiä ideoita, joita ei kaikilta löydy 
ja Viconilla nonstop-paalain, joka 
vaikutti yllättävän valmiilta ollak-
seen proto. n

Pariisissa järjestetty Sima näyttely keräsi 5 päiväs-
sä 238 800 kävijää. Näyttelyn anti oli yllättävän po-
sitiivinen ja uutuuskoneita oli kohta-
laisen paljon esillä. Sima on sii-
tä erikoinen näyttely, että 
edellisessä Agtritechnikas-
sa esitellyt esisarjan koneet 
näytetään Simassa usein tuo-
tantoversioina, näin oli monen 
tuotteen kohdalla tälläkin ker-
taa. 

n   Teksti: Seppo Nykänen 
Kuvat: Seppo Nykänen, Tapio Vesterinen 
 

kasvun eväitä
sima 2015

ã Case Puma uudistuu tason 4 päästömääräysten täyttävien moot-
toreiden myötä myös ulkoisesti. Mallistossa on 7 tehovaihtoehtoa, ni-
mellistehoiltaan 150–240 hevosvoimaa. Katto on muotoiltu uudelleen 
ja lisävarustelistalle on tullut uusia vaihtoehtoja mm. työvaloille, päis-
teautomatiikalle ja istuimille. (TV)

ã Mitaksen PneuTrac esiteltiin yleisölle Agritechnica 2013 -näytte-
lyssä. Uutuusrengas oli nyt ensimmäistä kertaa traktorissa paikoil-
laan. PneuTrac on ideana loistava, valmistajan mukaan renkaan kos-
ketuspinta-ala on 53 % ja vetovoima 48 % suurempi kuin perinteisellä 
vyörenkaalla. Valmistajan mukaan renkaassa on pyritty yhdistämään 
pyörän ja telaketjun ominaisuuksia. (SN)

ã ã Massey Fer-
guson esitteli Parii-
sissa uuden 7700-
sarjan, jonka ulos-
päin selvimmin nä-
kyvä muutos on 
uusi etuakselin jou-
situs. (SN)
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Triomaster S -rehuleikkuri on paras kun haetaan tehokkuutta, 
tarkkuutta, kestävyyttä ja laadukasta rehua. Se on alallaan ainoa 
rehun irrotus-, siirto- ja kuormausväline, jonka mahtavan 
leikkauskorkeuden ansiosta rehua voidaan ottaa tasainen 
leikkaus yläpinnasta siilonpohjalle asti. Leikkauspinta jää ilmatii-
viiksi, jolloin siilo ei lämpene. Uumpinaisen rakenteen ansiosta 
sillä voi lastata myös jauhomaisia aineita. Näin rehua ei tipu 
pitkin pihaa ja varastohallia.

Triomaster S 200 ja 300 
suoraan varastosta!

(Rajoitettu erä)
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ã ã Comerin Centriplus-tekniikka tehostaa märkien levyjarrujen toi-
mintaa erottamalla jarrujärjestelmän tarvitseman öljyn akselin voiteluöl-
jystä. Tekniikka estää lisäksi jarrujen ylikuumenemisen jarrutuksen ai-
kana ja varmistaa kitkapintojen riittävän öljyn saannin. Tehokkaampien 
jarrujen lisäksi myös akseleiden tehohäviöt pienenevät. Centriplus-tek-
niikka on suunniteltu erityisesti kurottajien akseleita varten. (TV)

ã Valtran uusi T4 esiteltiin Simassa ensim-
mäistä kertaa suurelle ranskalaisyleisölle. 
Uutuusmallin ympärillä parveili jatkuvasti 
kiinnostuneita näyttelyvieraita, mikä on hyvä 
merkki, sillä Ranska on Euroopan tärkein 
traktorimarkkina. (TV)

Katso lisäKuvat!

www.koneviesti.fi

ã Case Puman tavoin myös New Hollandin T7 uudistuu. Uutuusmalli 
on helppo tunnistaa mm. keulan uutta muotoilua henkivistä 
LED-huomiovaloista ja uudesta konepeitosta. (TV)

ã Ranskalainen Rabaud valmistaa muun 
muassa kuvassa näkyviä pilkekoneita, joilla 
onnistuu enintään 1,35 metriä pitkän ja 
80 cm paksun puun pilkkominen käyttäjän 
valinnan mukaan 8–28 osaan. Pienittävä 
pölkky työnnetään maksimissaan 80 tonnin 
työntövoimalla terän läpi, joka viipaloi puun 
kerralla. Perävaunuun rakennettu kone si-
sältää myös nosturin, jolla halkaistavat puut 
nostetaan koneeseen. (TV)

ã Korealainen Tong Yang Moolsan valmistaa TYM-traktoreita. 
TX1500-mallissa on Perkinsin valmistama, maksimiteholtaan 
145-hevosvoimainen kuutosmoottori ja ZF:n portaaton voimansiirto. 
Hydrauliikan tuotto on 158 l/min. Sähköohjattuja venttiileitä kuuluu 
vakiovarustukseen 4 kappaletta. (TV)

ã Väderstadin CrosCutter Disc on nyt tuo-
tantovalmis. Sänkimuokkauksessa poikittai-
set terät lautasissa tehostavat silppuuntu-
mista, kuvassa lautasten kaverina on silp-
puava varpajyrä. (SN)

ã Bomford Dyna-Drive on nostolaitekiinnitteinen kultivaattori, joka 
muokkaa maata kelajyrsimen tavoin. Voimanottoakselia ei kuitenkaan 
tarvita, sillä jälkimmäisen kelan tarvitsema voima tuotetaan maapyö-
rän tavoin toimivan, ensimmäisen kelan ja ketjuvoimansiirron avulla. 
(TV)

ã Useilla eri osastoilla esiteltiin suurempiin 
pyörätraktoreihin soveltuvia telavarustuksia. 
Kanadalaisen Soucy Tracksin mm. John Deere 
8R -malleihin sopiva S-Tech 800 -telasarja nos-
taa traktorin kosketuspinta-alan 5,25 neliömet-
riin. Nelitelajärjestelmän eduiksi kaksitelamuun-
noksiin verrattuna mainitaan mm. huomattavas-
ti pienemmät vaikutukset maahan käännöksis-
sä, parempi pito ja suurempi kosketuspinta-ala 
epätasaisella alustalla. Mallikohtainen muutos-
sarja säilyttää vetosuhteen, eikä vaadi muutok-
sia traktoriin. (TV)

ã Claas palkittiin näyttelyssä kultamitalilla 
Arion 400 -traktorin Panoramic-ohjaamos-
taan. Ohjaamon yläosassa ei ole lainkaan pe-
rinteistä poikkipalkkia, etulasi yhdistyy kat-
toikkunaan vain läpinäkyvällä tiivisteliimalla. 
Uusi rakenne tarjoaa esteettömän näkymän 
ylösnostetulle etukuormaimelle, mutta täyt-
tää edelleen putoavia esineitä varten asete-
tut suojausvaatimukset. (TV)

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Lataa Trelleborg Apps (englanniksi) App Storesta, Google Playsta
tai sivulta trelleborg.com/wheelsystems
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ã

Ålö esitteli Original Imple-
ments -tuoteperheeseen etu-
kuormainten työlaitteiden 
lisäksi kurottajiin sopivia työ-
laitteita, kuten kuvassa olevan 
240 cm leveän Powergrab XL 
-seosrehukauhan. Pulttikiin-
nitteiset sovitteet ovat hel-
posti vaihdettavissa. (TV)

ã Fella SM 8312 TL-KCB on työleveydeltään 8,3-metrinen mattokul-
jettimilla varustettu niittomurskain. Kone on ISOBUS-ohjattu ja tarvit-
see vain yhden kuormantuntevan hydrauliikkaliitännän. Tehontarve 
on 182 hevosvoimaa. Painoa koneella on 3 300 kg. (TV)

ã

Desvoysin valmistamalla monitoimikau-
halla voidaan hoitaa rehun otto siilosta tai 
aumasta. Levitys hoituu kauhan pohjassa 
olevan ruuvin avulla. Myös rehun puskeminen 
onnistuu, kun huulilevyyn kiinnitettävä lisä-
laite on paikoillaan. (TV)

Göweililtä merkittävä paalain-uutuus

Pyöröpaalaimarkkinoilla kuohuu. Pöttinger esitteli viime syksynä 
uuden paalaimensa ja heti perään saman teki Göweil, joka oli tuo-
nut uutuuspaalaimensa näytille Simaan. Paalaimessa on runsaas-
ti ominaisuuksia, joita voi kutsua mullistaviksi. Tosin osa teknisistä 
ratkaisuista löytyy myös Pöttingeristä, koska suunnittelija on pit-
kälti sama. Kelluva noukin pääsee kallistumaan 15 cm puolelleen. 
Paalaimessa on suuriläpimittainen sulloja, joka pyörii vastapäivään. 
Kuten kuvasta näkyy, ovat terät ovat sullojan yläpuolella. Sulloja on 
samanlainen kuin noukinvaunuissa, teriä on 30 kpl. Koneessa on 
kaksi sidontalaitteistoa, joissa voi molemmissa käyttää verkkoa tai 
muovia.  Käyttölaitteesta voi valita, kumpaa laitetta käyttää. Käy-
tössä on siis kaksi rullaa kerrallaan, joko muoville tai verkolle. Näin 
yhden työpäivän aikaan ei tarvitse ponnistella rullien kanssa. Lisäksi 
on vielä aisajousitus. Paalaimesta oli esillä myös combi-versio, jos-
sa käärintälaite on samanlainen kuin John Deere 440 C -mallissa.

Seppo Nykänen

ã     Pöttingerin kehittämä Multitast-tukipyörä on karhotinroottorin etu- ja ulkopuolella samalla kohdalla kuin sisäinen uloin tukipyörä. 
DLG:n tutkimuksessa Multitast vähensi epätasaisella pellolla mullan joutumista rehuun jopa 25 prosentilla. Pöttinger oli tuonut osastolle 
kaksi kottikärryllistä multaa malliksi siitä, kuinka paljon multaa menee epätasaisella pellolla rehun sekaan hehtaarin alalla, kun se karhote-
taan, painoltaan multamäärä oli 207 kg. Tutkimuksessa oli käytetty kahta Pöttingerin karhotinta, joista toinen oli perusmalli ja toinen varus-
tettu Multitast-lisätukipyörällä. (SN)

ã      Kverneland Groupiin kuuluva Vicon esitteli uutuuspaalaimensa Simassa. Nonstop-pyöröpaalainta ovat monet esitelleet jo aikaisemmin, 
mutta Viconissa oli tekniikka viety pitkälle, erityisesti käärintälaitteen osalta. Paalaimessa on kaksi perättäistä kammiota. Takimmaisessa paali 
valmistuu lopulliseen tiukkuuteensa ja verkotetaan. Samaan aikaan nurmimassaa ajetaan etukammioon. Paalin valmistuttua takakammio 
avautuu ja paali vierähtää käärimeen, jonka rullien välissä paali pyörii. Erikoista käärimessä on se, että käärintävarret on laakeroitu takaosaan. 
Jotta käärintävarret eivät osuisi maahan, nousee koko käärin varsien varassa noin 60 cm ylös, jolloin käärintä voidaan suorittaa turvallisesti. 
Kun paali on kääritty, se lasketaan käärimeltä maahan siten, että se pyörii ajosuuntaan. Näin se voidaan pudottaa paalausvauhdista ilman paa-
limuovin rikkoutumisvaaraa. (SN)

ã

ã Geringhoffin leikkuupöydän alla on sänkisilppuri. (SN)

ãã Pichonin B-Mix -mallistoon kuuluu erilaisia lietelannan sekoittajia. 
Etualalla näkyvä BP-Mix 80 painaa 700 kg ja ulottuvuus alaspäin on 5 
metriä. Takana oleva B-Mix 65 on 600 kg painollaan kevyempi ja ulot-
tuu 4 metriin. Molempien kotelorungot ovat galvanoitua terästä. (TV)

ã

John Deeren 
moottoriosastolla oli 
mahdollista kurkis-
taa SCR-katalysaat-
torin sisälle. Auki-
leikatun kataly-
saattorin sisällä 
näkyvä keraa-
minen kennos-
to koostuu pie-
nistä putkista, 
joissa pakokaa-
sun typen oksidit 
reagoivat urean 
kanssa pelkistyen 
typpikaasuksi ja 
vedeksi. (TV)

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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ã Desvoys Multi-Track on vetokoukkuun kiinnitettävä apurunko, 
jonka kahteen kolmipistenostolaitteeseen voidaan kytkeä erilaisia 
työkoneita. Etummaisen nostolaitteen nostokyky on 10 tonnia ja sii-
nä voidaan käyttää voimanottokäyttöisiä työkoneita. Taaimmaisen 
nostolaitteen nostokyky on 8 tonnia. Apurunko painaa 2 900 kiloa, 
suositushinta on 20 000 euroa. Kuvan tapauksessa etummaiseen 
nostolaitteeseen on kytketty 6 m leveä murskain, joka murskaa 
mahdollisesti taakse kytketyn lautasmuokkaimen 
tukkimista yrittävät kasvit. (TV)

ã John Deere esitteli työkoneiden pikakyt-
kentäideansa. Kytkentälaite vaatii hydrauli-
sesti ulostulevan kuulavetolaitteen. Kytken-
tälaite tulee traktorin ja työkoneen väliin. 
Kuulavetolaite koukataan kytkentälaittee-
seen ja sen alapuolella olevat kohdistustan-
got pakottavat laitteen tarkalleen oikeaan 
kohtaan. Tämän jälkeen vetolaite vedetään 
hydraulisesti sisään, jolloin hydrauliikka, säh-
köt ja ulosottoakseli kytkeytyvät automaatti-
sesti. (SN)

ã Emily on tunnettu laadukkaista kuivikkeen- ja rehunjakolaitteis-
taan. Tällä kertaa uutuutena oli esillä etukuormaajaan liitettävä adap-
teri, jossa on tehon siirto hoidetaan rattaiden avulla. Hydraulimootto-
reissa on rattaat, ja työlaitteen puolella on vastaavanlaiset rattaat. 
Voima siirtyy rattaiden kautta esimerkiksi repijäkelalle tai purkuketjul-
le, eikä työlaitteen vaihdon takia tarvitse irrottaa ja kiinnittää hydrauli-
letkuja. (SN)

ã Ålö esitteli uuden järeämmän kauhan 
kytkentäsarjansa, joka on tarkoitettu ku-
rottajiin ja pyöräkuormaimiin. Sarjoja on 
saatavilla kaikkiin yleisimpiin kurottaja-
merkkeihin. (SN)

ã Bonfiglioli esitteli mielenkiintoisen uutuustuotteen, napavaihtee-
seen liitetyn 44 kW:n sähkömoottorin. Yhdistelmää on tarkoitus käyt-
tää esimerkiksi isoissa ruiskuissa, joissa voimansiirron rakentaminen 
ison portaalipykälän taakse on hankalaa. (SN)

ã Oregon esitteli 36 V jännitteellä toimivan akkumoottorisahan. (SN)

ã Bosch esitteli kaksi akku-
käyttöistä ammattikäyttöön tar-
koitettua, vetävää ruohonleikku-
ria. Työleveydet ovat 48 ja 
53 cm. Käyttöjännite on 36 V ja 
kerrallaan voidaan käyttää kahta 
6 Ah litiumakkua. Käyttöaika on 
45–60 min kasvustosta riippuen. 
Latausaika on 42 min. Valmista-
jan mukaan leikkurilla on bensii-
nimoottorin teho, mutta meluta-
so on vain puolet polttomootto-
rin vastaavasta. (SN)

ã John Deere esitteli 100 kW:n 
sähköisen voimapaketin, joka 
voidaan kytkeä etunostolaittee-
seen. Akkupaketti ladataan tuu-
lella tai biokaasulla, jolloin tuot-
taja voi hyödyntää tuottamaansa 
sähköä itse. Voimapaketista 
saadaan virtaa traktorin perä-
vaunuun, jonka sähköistä vetoa 
voidaan käyttää esimerksi jyrkis-
sä mäissä tai liukkaalla. Voima-
paketin lisäksi osastolla oli esillä 
latausyksikkö. (SN)

ã

Ranskalainen Delaplace oli yksi 
lukuisista paikallisista perävaunu-
valmistajista. Kuvassa oleva B240TC-
malli on varustettu omalla hydrauliikalla, 
jonka tuotto on 80 l/min, öljyä mahtuu 
säiliöön 55 litraa. Tyhjänä vaunu painaa 
8 700 kg, lavan tilavuus on 29,2 m³. 
Taaimmainen akseli on ohjautuva. (TV)

ã Trelleborgin uuden Progressive Traction 
-malliston ensimmäinen esiteltävä koko on 
520/70R38. Renkaassa on uusi patentoitu 
rengaskuvio, joka perustuu renkaan rivassa 
olevaan ylimääräiseen ”pykälään”. Pykälästä 
johtuen renkaan kosketuspinta-ala kasvaa 
asteittain renkaan painuessa maahan. Val-
mistajan mukaan uusi kuvio jakaa renkaan 
kuormituksen entistä tasaisemmin pelto-olo-
suhteissa. (TV)

Perfect-piennarmurskaimet ja 
Kronos-vesakkomurskaimet
Agrimarketeista kautta maan.

Miksi tyytyä vähempään 
kun voit valita parhaista!
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