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Jatkuu seuraavalla aukeamalla

KoneAgria 2015 -näyt-
telyä vietettiin totu-
tusta poiketen täl-
lä kertaa Jyväskylän 
sijasta Tampereella. 
Muuttunut sijainti ja 
yleinen taloudellinen 
tilanne eivät haitan-
neet ostajia, joita oli 
näyttelyssä liikkeel-
lä runsaasti. Varsinkin 
traktoripuolelta kuului 
positiivisia uutisia. 

KoneAgria, Tampere

  Tommi Hakala, Jussi 
Laukkanen, Jukka Lehtinen, 
Seppo Nykänen, Uolevi 
Oristo, Tapio Vesterinen

ã Belarus 952.5 -traktori voidaan varustaa Tempo-etukuormaimen 
lisäksi myös metsäohjaamolla. 97-hevosvoimaisella ureamoottorilla 
ja etukuormaimella varustetun traktorin verottomat hinnat alkavat 
38 000 eurosta, parannetulla takajalkatilalla varustetun metsäohjaa-
mon veroton lisähinta on 800 euroa. Myynti Agri-Kymi Oy. (TV)

ã Claas Axion 800 -sarjan oletetaan myyvän hyvin Suomessa, en-
simmäiset kaupatkin on jo tehty. 800-sarjaan kuuluu neljä mallia, jot-
ka ovat teholtaan 215–264 hevosvoimaa. Esimerkiksi portaattomalla 
voimansiirrolla varustetun 264-hevosvoimaisen Axion 850 Cmatic 
-mallin verollinen hinta hyvillä perusvarusteilla on noin 194 000 euroa, 
50 km/h varustus paripyöräkäyttöön soveltuvalla jousitetulla etuakse-
lilla kustantaa verollisena 5 500 euroa. (TV) 

ã Fendtin 300-sarjasta voidaan varustella myös edistynyt työkone 
ISOBUS-yhteensopivaa Varioterminalia myöten. Fendtin 4X75 -etu-
kuormaimella ja Profi-varustetasolla varustetun 313 Varion verollinen 
hinta on 147 000 euroa. (TV)

ã

Deutz-Fahriin esiteltiin näyttelyssä uusi C-Shift-robottivaihteisto. 
Vaihteisto on tehty lisäämällä ZF 7200 -vaihteistoon päävaihteita 
käyttävä robotti, jolla on päästy kuuden robottivaihteen ja neljän pi-
kavaihteen kanssa 24:ään uudistetusta ja aiempaa paremmin käteen 
sopivasta ajovivusta valittavaan vaihteeseen. Kuvan 6160 C-Shiftissä 
on 6,1-litrainen Deutzin 166 hv tuottava moottori, jousitettu etuakseli, 
4 kpl kaksitoimista sähköohjattua hydraulilohkoa sekä 120 l/min tuot-
tava kuormantunteva hydraulijärjestelmä power beyond -liitännällä. 
Suoran kaupan veroton kampanjahinta kattavilla varusteilla on 79 900 
euroa. (TV)

UUTUUKSIA JA OSTAJIA

Tampere

Näyttelyssä oli esillä uutuuksia 
harvinaisen paljon. Uutuudet oli 

listattu etukäteen, ja palkin-
toraati – johon kuului  myös 
KV:n  toimitus – jakoi par-
haille uutuuksille 1–3 täh-
teä. Tähtien määrä riippui 
teknisistä ominaisuuksis-
ta ja uutuusarvosta. Mer-

kittäväkin keksintö saat-
toi saada vain yhden täh-
den tai pelkän maininnan 

uutuusluetteloon, jos se oli 
jo aiemmin ollut esillä Suo-

messa.  Raati palkitsi 14 uutuutta 
kolmella tähdellä, kahden tähden 
uutuuksia oli 21 kpl ja 42 tuotteen 
uutuusarvo määritettiin yhden 
tähden arvoiseksi.  

Näyttelykansan keskuudessa 
kuumia puheenaiheita olivat aina-
kin Valtran uusi N-sarja ja Claasin 
traktorimallisto. 

Yleisötavoite täyttyi 
Järjestäjät olivat kävijämäärän suh- 
teen varovaisia, mutta Tampere  
veti väkeä hyvin. Näyttelyyn tutus-
tui kolmen päivän aikana yhteensä 
19 500 kävijää. 

Koneista kiinnostuneet mah-
tuivat hyvin uusiin halleihin. Hal-
lien opaskarttoja olisi kuitenkin 
saanut olla enemmän. Tampereen 
Messukeskus on kasvanut halli 
kerrallaan, minkä vuoksi niiden 
järjestys ei ole kovin selkeä.  

Iso kävijämäärä näkyi valitetta-
vasti liikenteen ruuhkautumisena. 
Kävelyetäisyyden päässä Messu-
keskuksesta oli runsaasti parkki-
paikkoja, mutta pysäköintialueille 
pääseminen ja poistuminen veivät 
kuitenkin runsaasti aikaa. Liiken-
ne nimittäin puuroutui pahasti 
kehätien ramppien kiertoliitty-
miin. 

Hyvä tunnelma
Näyttelyssä oli vaikeasta korjuu-
kaudesta ja markkinatilanteesta 
huolimatta positiivien vire. Kävi-
jät olivat saanet puintinsa valmiik-
si kauniiden syyspäivien aikana, 
ja esittelijöiden mukaan kauppaa 
tehtiin olosuhteisin nähden erit-
täin hyvin. 

Kaikkiaan Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskus sopi hyvin myös 
KoneAgrian käyttöön. Seuraava 
KoneAgria järjestetään kuitenkin 
tuttuun tapaan Jyväskylässä.

Harmillisesti usea merkittävä ko-
nekauppias ei osallistunut tämän-
vuotiseen tapahtumaan. Toivotta-
vasti kaikki alan toimijat mahtuvat 
jälleen mukaan vuoden 2017 Ko-
neAgriaan, joka järjestetään näillä 
näkymin taas Tampereella. 

ã NHK-Keskuksen osastolla esiteltiin uutta JCB Fastracin 4000-sar-
jaa. Portaattomat vaihteistot tulevat Fendtiltä ja moottorit AGCO Po-
werilta. 4000-sarjan tehot riippuvat mallista ollen 160–217 hv. Traktoris-
sa on sekä nelipyöräohjaus että ABS-jarrut joka pyörässä. Molemmat 
akselit ovat jousitettuja. 4000-sarjan verollinen hinta alkaa 189 370 eu-
rosta. (TV)

ã Valtran N-sarja on suosittu etukuormainkone ja näyttelyssä 
useampi kone olikin varustettu kuormaimella. Kuvan traktori on N124 
HiTech, jossa erona seuraavaan Active-malliin on avoin hydrauliikka 
ja HiTechistä puuttuva kyynärnoja. N124 HiTech-mallin verolliset hin-
nat ilman etukuormainta alkavat 86 000 eurosta. (TV)
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ã Claas Arion 400 -sarja osuu Suomessa suosittuun reilun 100-hevos-
voimaisten etukuormaintraktoreiden luokkaan. Quicke 46 -kuormaimen, 
neljän hydraulilohkon, 110 l/min hydrauliikan ja vaihteistoautomatiikan 
sisältävän varustepaketin hinta on verollisena noin 18 000 euroa, mallis-
ton keskivaiheille osuvan 110-hevosvoimaisen Arion 430 -mallin hinta 
perusvarusteilla on verollisena 83 000 euroa. (TV)

ã 6-sylinterisen Arion 600 -malliston tehokkain versio on kuvan 
Arion 650. 165-hevosvoimaisen Arion 630 -mallin saa omakseen 
115 000 eurolla, hinta sisältää arvonlisäveron. Varustukseen kuuluu 
tällöin mm. vaihteistoautomatiikka (16+16 powershift-vaihteisto), nel-
jä mekaanista lohkoa, CIS-terminaali ja 110 l/min hydrauliikka. CE-
BIS-terminaalin ja 4 sähköohjatun lohkon lisähinta on verollisena 
4 500 euroa. Jousitetun ja jarrullisen etuakselin ja 50 km/h varustuk-
sen verollinen  lisähinta on 7 000 euroa. 4 tonnia nostava etunostolai-
te yhdellä hydrauliikkalohkolla lisää hintaa 5 000 eurolla, sis. alv. (TV)

ã Claasin Suomeen tuotavista malleista pienin on joko 3- tai 4-sylin-
terinen Atos. Mekaanisella vaihteistolla, suunnanvaihtimella, nosto-
laitteella, penkillä ja hydrauliikalla varustetun 102-hevosvoimaisen 
Atos 340 -mallin verollinen hinta on 58 000 euroa. (TV)

ã Uuden Fendt 300 -sarjan verolliset hinnat alkavat 94 349 eurosta. 
Kuvan 313 Vario Power -varustetasolla, etunostolaitteella ja muutamilla 
lisävarusteilla se maksaa verollisena 113 000 euroa. Hydrauliikan tuotto 
on 110 l/min, 4,4-litraisen Agco Powerin moottorin teho on 142 hv. (TV)

ã H.C. Petersen Finlandin osas-
tolla esiteltiin uutta etujousituk-
sella varustettua Zetor Forterra 
HD 150 -traktoria. Carraron val-
mistamassa etuakselissa on eril-
lisjousitus. Hydrauliikkaa ja nos-
tolaitetta hallitaan sähköisesti. 
150-hevosvoimaisen nelisylinte-
risen Zetor-moottorin päästö-
luokka on vielä toistaiseksi 3B. 
Veroton hinta 66 900 euroa. (TV)

ã

Näyttelyn uutuuksia oli myös 
3 vuoden Fendt-takuu, joka 
myönnetään kaikkiin uusiin Fen-
dt-traktoreihin. (TV)

Yksi näyttelyn kuumimmista uu-
tuuksista oli Valtran uusi N-sar-
ja. Ohjaamossa riitti innostunei-
ta kävijöitä vielä näyttelyn sul-
kemisen jälkeenkin. Kuvassa 
olevan malliston tehokkaimman 
N174-mallin verolliset hinnat al-
kavat Versu-vaihteistolla varus-
tettuna 105 500 eurosta. (TV)

Schäffer 9660T -teles-
kooppikuormaimen nos-
tovoima on 5 000 kiloa ja 
nostokorkeus 6,1 metriä. 
Työhydrauliikka on kuor-
mantunteva ja kuormai-
messa on vakiovarus-
teena flowsharing-toi-
minto. Se mahdollistaa 
työhydrauliikan käy-
tön taukoamatta, vaik-
ka puomia työnnetään 
ulospäin. Voimanläh-
teenä on 4-sylinterinen 
157-hevosvoimainen 
Deutz. Maahantuoja on 
Konefarmi Oy. (JuL)

ã Ares-lautasmuokaimet uudistuvat. Ares L -muokkaimen lautasen 
halkaisija on kasvanut. Hinattavaan XL-malliin toimitetaan lisävarus-
teena etulata, jota voidaan käyttää, kun kokkareista kyntöpeltoa 
muokataan syys- tai kevätviljoille. Turun Konekeskus. (UO)

JCB:n kurottajamalliston 
pienin on vain 1,8 metrin 
korkuinen 516-40. Kone 
sopii myös kapeisiin väli-
köihin sillä leveys on 1,56 
metriä. Suurin nostokor-
keus on 4 metriä ja nos-
tokyky 1 600 kg. JCB:n 
nykylinjan mukaisesti 
moottorina on vähäpääs-
töinen Kohler. Tässä mal-
lissa tehoa on 36,3 kW 
(49 hv). Hydrostaattises-
sa voimansiirrossa on 
kaksi nopeusaluetta. Pe-
rusmallin hinta on 69 828 
euroa (sis. alv). (JL)
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ã Claasin osastolla esiteltiin uudet hydraulisesti säädettävät Va-
rio-leikkuupöydät, jotka sopivat Avero-, Tucano- ja Lexion-malleihin. 
Vario-pöydässä terää voidaan siirtää hydraulisesti eteenpäin 60 cm ja 
taaksepäin 10 cm vakioasennosta. Kaatokelaa on uudistettu, leikkuu-
pöytien leveydet ovat 5–12,3 metriä. Voimassa olevan kampanjan ai-
kana vakiopöydän saa päivitettyä Vario-pöydäksi alkaen 5 990 eurolla 
verotonta rahaa. (TV) 

ã Unia RCW 8200 plus -kalkinlevitin soveltuu myös lannoitteiden le-
vitykseen. Säiliön tilavuus on 8,2 kuutiometriä. Levitys tapahtuu ku-
mimattokuljettimella ja kahdella lautasella. Vaunu painaa 3 100 kiloa, 
ja sen veroton hinta on 22 900 euroa. Turun Konekeskus. (TV)

ã VM 300L on uutuuskylvölannoitin, joka on suunniteltu sekä perin-
teisesti muokattujen että sänkimuokattujen maiden kylvöön. VM:n 
muista koneista poiketen L-mallin kaksoiskiekkovantaiden vannas-
paino (40 –120 kg) ei riitä suorakylvöön. Koneessa käytetään samoja 
säiliöitä ja runkorakennetta kuin muissakin VM:n koneissa, mutta ra-
kenteita yksinkertaistamalla L-mallista on saatu muita malleja edulli-
sempi. Koneen hinta vakiovarustein 36 855 euroa sis. alv 0%. (TV)

ã Samin osastolla esiteltiin uutta 15–28 m leveää puomistoa. Agri-
tech nicassa tullaan esittelemään uusi hinattava Sami 4500 -ruisku, 
jolle etsitään pilottikäyttäjiä tulevalle kasvukaudelle. Hintoja ei julkis-
tettu, mutta niiden luvataan olevan kilpailukykyisiä. Uuden puomiston 
saa myös nostolaiteruiskuihin. (TV)

ã Agropointin osastolla esiteltiin portugalilaisia Rocha-kasvinsuoje-
luruiskuja. Kuvassa olevassa Rocha Puma 2000 L -ruiskussa oli mm. 
16 metrin sinkitty puomisto, ruiskutustietokone ja 4-lohkoinen sähkö-
hydrauliikka. Esittelykoneen verollinen hinta oli 24 900 euroa. (TV)

ã Sampo-Rosenlewin osastolla ei esitelty 
tänä vuonna uusia puimurimalleja, vaan uu-
tuutena oli huolenpitosopimus, joka tarjotaan 
uuden Comia C10 tai C12 -mallin ostajalle. 
Pakettiin kuuluu mm. puimurin toimintojen 
etänä seuraamisen mahdollistava Valtra 
Smart -palvelu, ilmaiset polttoaineet ja henki-
lökohtainen käyttökoulutus. (TV)

ã Antti-Teollisuus on kuluvana vuonna laa-
jentanut biouunimallistoaan. Isoimmasta 
mallista saadaan 1 600 kW:n lämmitysteho. 
Tarjolla on biouuneja sekä yli- että alipainei-
sena. (JuL)

ã Arskan Tandem-kuivurissa on kaksi Spe-
cial-mallin kuivauskoneistoa yhden rungon 
päällä. Koneistojen yhteistilavuudet ovat jo-
ko 47,4 tai 61 kuutiota. Tandem lämpenee 
yli- tai alipaineuunilla tai EcoHeaterilla. Mo-
lemmille koneistolle on omat elevaattorit 
kierrätystä ja tyhjennystä varten, täytölle on 
oma elevaattori. (JuL)

ã

Michelin esitteli Tampereella 
maksutonta älypuhelinsovellusta, 
joka laskee oikeat rengaspaineet 
traktoriin. Sovellukseen syötetään 
traktorin akselikuormat ja renkaiden 
malli sekä työkoneiden painot. Tä-
män jälkeen traktorista otetaan si-
vukuva, josta sovellus laskee akse-
lien ja työkoneiden välisen etäisyy-
den. Sen jälkeen sovellus kertoo oi-
keat rengaspaineet kuhunkin no-
peusluokkaan annetulle kuormalle. 
Sovellus on saatavilla Android- ja 
iOS-mobiililaitteisiin. (JuL)

ã Kuhnin FC 3525 F-DFF -etuniittomurskainta esiteltiin ensimmäistä 
kertaa Suomessa NHK Keskuksen osastolla. Koneen työleveys on 3,5 
metriä ja paino 1 340 kiloa. Vakiovarustukseen kuuluvat huoltovapaa 
OPTIDISC-teräpalkki, profiloidut teräsmurskainsormet ja pikakiinnit-
teiset terät. Saatavilla on myös pienempi, 3,1 metrin malli. (JuL)

ã Grim Gp Evo 2700 on 4-pyöräohjattu ruisku. Aragin Bravo 400 
GPS -järjestelmä ohjaa jokaista Seletron-suutinrunkoa can-bus-väy-
län avulla yksitellen. Levitysmäärää voidaan muuttaa ajon aikana kä-
sin tai kartan perusteella. Jos tuulen nopeus muuttuu, on suutintyypin 
vaihto on helppoa. Agropoint. (UO)

ã PehuTec valmistaa uudentyyppisiä kosteusmittareita, jotka asen-
netaan kuivurin koneistoon. Kuivatusajan määritys on aikaisempaa 
tarkempaa, koska jäähdytys käynnistyy viljan (ei poistoilman) kosteu-
den perusteella. Kuivurissa olevan viljan kosteuden voi lukea puheli-
men tai tietokoneen näytöltä. Mepu Oy. (UO)

ã Akronin valmistama 
uusi kaksoispuhallin 
sietää korkeaa vasta-
painetta ja tuottaa 
suuren virtauksen. Pu-
hallin sopii mm. hei-
nän, hakkeen ja viljan 
kuivaukseen. Halkaisi-
jaltaan 90-senttisen, 
kahdella 5,5 kW:n 
moottorilla varustetun 
puhaltimen hinta on 
verottomana 2 800 eu-
roa. (TV)

Jatkuu seuraavalla sivulla
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ã Kuhn Cultimer -kultivaattorissa on kaksoisjousin to-
teutettu piikkien laukaisu. Kuvan koneen työleveys on 
3,5 m ja piikkiväli on noin 20 senttiä. Kultivaattori leikkaa 

rikkakasvien juuret koko työleveydeltä, sillä hanhenjalka-
terän leveys on 350 mm. NHK-Keskus. (UO)

ã

ã

Elho Onliner Pro 125 on valmistajan uusi yhdistel-
mäpaalain. Paalaimen runko ostetaan italialaiselta Fer-
rabolilta, mutta hydrauliikka- ja sähköjärjestelmät sekä 
ohjelmisto ja käärijä valmistetaan itse. Kiinteäkammioinen 
paalain tekee halkaisijaltaan 125-senttisiä paaleja. Teriä 
voidaan valita käyttöön joko 12, 13 tai 25. Sullojan pohja on 
avattava. Vanhaan malliin verrattuna uutta on mm. aiempaa isom-
mat laakerit ja vahvemmat ketjut ja kaksi pohjarullaa. Myös LS-hyd-
rauliikka on tarjolla lisävarusteena. Sidonta tapahtuu aina verkolla. 
Onlinerin veroton ennakkohinta perusvarustein oli 75 520 euroa. (TV) 
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ã Elho esitteli näyttelyssä Scorpion 550 -kivenkeruukoneen, joka 
laittaa käsityksen kivenkeruukoneista uusiksi. Kone on täysin hydrau-
likäyttöinen, mikä mahdollistaa mm. automaattisen työsyvyyden sää-
dön vastuksen mukaan, aisan törmäysvaimennuksen ja koneiston 
peruuttamisen. Hydraulijärjestelmässä olevien oivallusten ansiosta 
voima välittyy aina sinne, missä sitä entien tarvitaan. Karhottimien ja 
rummun piikit ovat Hardoxia, mistä johtuen ne katkeamisen sijaan ku-
luvat tasaisesti loppuun asti. Veroton ennakkohinta koneelle on 
37 810 euroa. (TV)

ã Multivan osastolla kuumin uutuus oli uusi koukkulavavaunu. Uu-
tuusvaunua käytetään täysin hydraulisesti, mikä lisää käyttövarmuut-
ta ja parantaa turvallisuutta, sillä tässä vaunussa anturi- tai sähkövi-
koja ei esiinny. Vaunu tarvitsee traktorilta kolme kaksitoimista hyd-
rauliikkalohkoa. Suuremmilla renkailla ja 6 metrin lavaa käyttäessä 
suurin päällevetokulma on varsin alhainen 18 astetta. Sekä vaunun 
kantavuus että suurin päällevetokuorma on 18 tonnia, lavajuoksujen 
korkeus maasta on 117 cm. Painoa vaunulla on 3 650 kg. Vaunun hin-
ta vakiorenkailla on 28 100 euroa. (TV)

ã

Elhon V-Twin -karhotinkonseptia on tuotu suuremmassa mittakaavassa esille uudella V-Twin 950 S -mallilla. Uutuusmallin rakenne poikkeaa 
pienemmistä malleista. Työleveyttä voidaan säätää portaattomasti 4,5–9,5 metrin välillä hydrauliikan avulla. Mallinimessä S tarkoittaa sivuttais-
siirtoa, 950:llä voidaankin ajaa traktoria myös karhon vierellä, sillä karhotin voidaan sivuttaissiirron ansiosta kääntää kummalle puolelle trakto-
ria tahansa. Roottorien kannatinpyöriä on myös uudistettu, kahden pyörän sijaan pyöriä on nyt kolme, mikä estää karhotinta haukkaamasta 
maata, jos esimerkiksi reunimmainen pyörä osuu vesivakoon tai kuoppaan. Myös työsyvyyttä on aiempaa helpompi säätää. Uutuuskoneen en-
nakkohinta perusvarustein on 27 980 euroa sis. alv 0%. (TV)

ã Toplift Staja -koukkulavaperävaunut valmistetaan Hollannissa. 
Mallisto alkaa 12 tonnista yltäen 30-tonniseen ja 3-akseliseen vau-
nuun asti. Kaikissa malleissa on vakiona mm. jousitus ja tukijalat. Li-
sävarusteena on esimerkiksi radio-ohjaus, ohjaavat akselit, painatus-
sylinteri jne. Finnmammut Oy. (UO)

ã  Koukkulaitteella varustetut vaihtolavaperäkärryt ovat pikku 
hiljaa yleistymässä. FMG:n vaihtolavaperävaunuja on kolmea ko-

koa, joista suurin on ST18. Kahdessa suurimmassa mallissa voidaan 
käyttää maksimissa kuuden metrin lavoja. FMG:n koukkulaitteessa 
koukkuvarsi kulkee kippirungon sisällä liukuvan kelkan mukana. Kär-
ryn  omapaino on 4 750 kg. Malliston verottomat hinnat alkavat noin 
25 000 eurosta. (JL)

ã Seppo Kuisma Oy tarjoaa kaikenmerkkisiin maansiirtovaunuihin so-
pivia BlackBruin-napamoottoreilla varustettuja telejä. Ajatuksena on, et-
tä asia kas voi varustaa muutoin käyttökelpoisen vaununsa napavedolla 
jälkikäteen, kertoo Juhana Toivonen. 16 tonnin kantavuuden teli napa-
moottoreilla varustettuna maksaa verottomana 10–12 tuhatta euroa. (TV)

ã

ã

Maansiirtopuolella Seppo Kuisma Oy tarjoaa uutta 
valmiiksi varusteltua Kire HX-Line -mallistoa ammatti- ja 
urakointikäyttöön. Vaunussa on vakiona mm. aisajousitus, 6-mil-
linen Hardox-pohja sekä työ- ja peruutusvalot. Lisävarusteena on tar-
jolla vahvempi 8-millinen pohjalevy, korokelaitasarja sekä hydraulinen 
napaveto. 16 tonnia kantavan Steel 16 HX -vaunun veroton hinta al-
kaa 15 590 eurosta. (TV)
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Jatkuu seuraavalla aukeamalla



TAPAHTUMAT JA YRITYKSET 5150 TAPAHTUMAT JA YRITYKSET NRO 15 29.10.201529.10.2015NRO 15

ã Rekitecin osastolla oli näytillä lietekuilu-
jen potkurisekoitin pienkuormaajakäyttöön. 
Sekoittimen mukana tulevat myös nosto-
raudat ritiläpalkin nostoon. Potkurilla voi 
sekoittaa molempiin suuntiin ja kääntyvän 
sekoitussuunnan ansiosta myös sivulle. 
Laitteen hinta oli messutarjouksena 1 980 
euroa. (JuL)

ã Agronicin veitsimultaimessa saavutetaan 
40 erillisjousitetulla laahavantaalla ja 30 sen-
tin vannasvälillä 12 metrin työleveys. Vantai-
den painotus on noin 15 kiloa. Järeä runko-
rakenne perustuu valmistajan kiekkomultai-
meen. Multain sisältää nostosylinterin, jolloin 
erillistä nostolaitetta ei tarvita. (JuL)

ã Hollantilaisen Agro Supplyn valmistama lämmöntalteenottokone 
esilämmittää lintukasvattamoon tulevan ulkoilman lämpimän poistoil-
man avulla. Farmi Tilatechin osastolla oli esillä konttiratkaisun ha-
vainnemalli. Kontti on suunniteltu niin, että se voidaan asentaa jo ra-
kennettuihin kasvattamoihin. Koneen kapasiteetti on 22 000 kuutiota 
tunnissa. (JuL)

ã Konefarmin osastolla oli myös ajettava apevaunu-uutuus, 3-pyö-
räinen Seko Samurai 7 500/150 Mustang. Mallissa on vaakaruuvit, 
kolmipyöräveto ja 110 hevosvoiman JCB:n moottori, joka on asen-
nettu poikittain ohjaamon ja säiliön väliin. (JuL)

ã Apesekoittimet joutuvat karjatiloilla kovaan kulutukseen. DeLava-
lin kiinteisiin pystyruuvisekoittimiin on saatavilla Optisteel-sekoitus-
ruuvi ja -säiliö, joissa kulutuskestävyys on 13-kertainen verrattuna 
ST52-teräkseen. Ruuvi ja säiliöstä eniten kuluva alaosa on valmistet-
tu Optisteelistä. (JuL)

ã Pelma esitteli Kraiburgin Wela Longline -rullamattoa, jonka leveys 
voi olla enintään 25 metriä. Maton pituus on 183 senttiä. Ratkaisulle 
on Pelman mukaan ollut kysyntää, koska saumojen määrää parsipe-
deissä on haluttu vähentää. Matto on vasemmalla näkyvää Wigflex-
mallia jäykempi, mutta maton alla olevat joustavat siivekkeet ovat sa-
mantyyliset. (JuL)

ã LAC-karjahalli on edullinen vaihtoehto esimerkiksi vasikoiden 
kasvatukseen, poikimatilaksi tai tilapäisvarastoksi. Hallin koko on 6x6 
metriä ja vapaa korkeus 3,4 metriä. Myyjänä toimii FinnLacto. (JuL)

ã

 IKH myy pientä ta-
kakaivulaitetta, joka 
perusrakenteeltaan 
tuntuu järkevältä. Ver-
rattuna moniin muihin 
saman kokoluokan 
kaivulaitteisiin, antaa 
Tarmo-nimeä kantava 
kaivuri harkitun ja 
teollisen vaikutelman. 
Laite asennetaan 
traktorin kolmipiste-
kiinnitykseen ja se 
tarvitsee 160 baarin 
työpaineen. Suurin 
kaivusyvyys on 2,2 
metriä. Tarmon hin-
naksi oli ilmoitettu 
3 990 euroa. (JL)

ã Weckman Steelin Tuhti -perävaunumallis-
to uudistuu. Kuvassa olevan uuden Tuhti WS 
150 K -mallin kippivaunun lisäksi pienempien 
mallien kantavuudet ovat päivittyneet. WS 
150 K:n kantavuus on 15 tonnia ja kartiolavan 
tilavuus vakiolaidoin 18 m3. Verottomana 
3 380 euron hintaisen rehukasetin avulla tila-
vuus nousee 29,6 kuutioon. Vaunun ennakko-
hinta perusvarustein on 13 798 euroa. (TV)

ã PJ Farm on aloittanut Irlantilaisten Co-
nor-lietevaunujen maahantuonnin. Mallistoon 
kuuluvat 1- ja 2-akseliset alipainevaunut 5–18 
kuution kokoluokassa. Uutuusmerkki herätti 
runsaasti kiinnostusta Tampereella. (JuL) 
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Täyttää kaikki vaateet nykyaikaiseen 
maatalouteen.  
Renkaan pyöreät olkapäät ja matala  
paine yhdessä ovat hellävaraisia  
pellolle ja kasvustolle.

Moderni vyörengas sekä maatalouteen 
että teollisuuteen. 
Rengas on vakaa ja omaa hyvän polt-
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Kaikki koot teräsvyöllä.
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Erilliset biolaitteet 830kw asti
Biokontti 600kw
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Jatkuu seuraavalla sivulla
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ã Pelma myy piilevän ketoosin havaitsemi-
seen BHB-Check B-Keton -ketoosimittaria. 
Analysoitava kokoverinäyte otetaan häntä-
suonesta mittaliuskaan.  Laitteen hinta on 
70 euroa, 25 kappaletta testiliuskoja maksaa 
47 euroa ja 10 grammaa kontrolliliuosta 11 
euroa. (JuL)

ã Solarwattin aurinkopaneleeissa on uudis-
tettu lasirakenne. Tehon alenema on valmis-
tajan mukaan huomattavasti pienempi perin-
teisiin paneeleihin verrattuna,  minkä ansios-
ta voidaan antaa 30 vuoden tehontuottota-
kuu. Myyntiä Suomessa hoitaa SolarBiox Oy. 
(JuL)

ã He-Va CombiTiller MK II on syvämuokkain, jonka perään voidaan 
kytkeä lautasmuokkain tai kylvölannoitin. He-Va kuohkeuttaa maan 
tarvittaessa jopa 30 sentin syvyyteen asti. Muokkaimen taakse voi-
daan asentaa vetokoukku tai kolmipistenostolaite. K-maatalous. (UO)

ã NHK Keskus 
on aloittanut 
JCB-varavoima-
generaattoreiden 
myynnin. Kone-
Agriassa oli esillä 
kaksi mallia. Ku-
vassa oleva JCB 
G45QS -gene-
raattorin voiman-
lähteenä on Koh-
ler, isompaa 
G65QS-mallia 
pyörittää JCB:n 
omaa valmistetta 
oleva Diesel-
max-moottori. 
(UO)

ã Livakka Light on PEL-tuotteen uusin lie-
teen levitysvaunu. Säiliö on osa vaunun run-
koa. Multain pultataan vaunun takana ole-
vaan kiinnityslevyyn. Sivulta täyttävän 
pumppukuormaimen teho on yli 6 m3/min, ja 
se voidaan jälkiasentaa myös vanhempiin 
vaunuihin. (UO)

ã Mynämäellä toimiva Osuuskunta Ratas ja Ruuvi valmistaa työkoneita 
sekä varaosia Juko- ja Kongskilde-koneisiin. PEJO on naatista nostava, 
varastoporkkanalle sopiva korjuukone. Kone myös listii porkkanat. (UO)

ã Turun Konekeskuksen myymät Elkoplast-säi-
liöt ovat veden ja eräiden maataloudessa ja puu-
tarhaviljelmillä käytettävien kemikaalien varas-
toimiseen soveliaita varastoastioita. Niissä on 
tyhjennysventtiili alareunassa. Valmistusmateri-
aali on UV-suojattua polyeteeniä. (JL)

Jatkuu seuraavalla aukeamalla

TUOTTEISSA OIKEA 
HINTA-LAATU SUHDE 

Ilmoitetut hinnat alv.0%

www.seppokuismaoy.fi

Katso hinnat nettisivuiltamme

Linnamäentie 3, 
24910 HALIKKO AS

PUH 02-7318 251, 0400-226925

Myynti: Y-Agron pisteet 
/ muut jälleenmyyjät

KUORMAIMET JA METSÄVAUNUMALLIT

KOURAKUORMAIN MALLIT
KIRE 500   puomi 5,05m    5.880 €
KIRE 600   puomi 6,15m    7.200 €
KIRE 670   puomi 6,70m    7.790 €
KIRE 680   puomi 6,80m    8.980 €
KIRE 700   puomi 7,00m  10.950 €
KIRE 850   puomi 8,50m  13.950 €

Kaikissa kourakuormaimissa öljykylpyinen
kääntölaite. Kuormaimet ovat laippa-
kiinnitteisiä ja asennettavissa A-telineelle, 
sivulle kääntyvillä tukijaloilla olevalle 
telineelle tai JAKE peräasennus telineelle. 
KIRE 850 kuormain on varustettu 
kaksoisjatkeella.

KIRE 325 ATV ”MÖNKIJÄ” yhdistelmä 
7.630 €

3,25m ulottuvuus ja 1,5tn kantavuus. 
Hydraulinen 1000mm rungonjatke. 
Hydraulikoneikolla, bensiinikäyttöinen 
polttomoottori.

Kuormain puomistoissa ja 
kärryn rungoissa 3 vuoden takuu

Kuormaimissa ja kärryissä
laaja yhteensopivuus

METSÄVAUNU MALLIT
KIRE 65   6,5 tn/1P    3.300 €
KIRE 85   8,5 tn/1P    4.750 €
KIRE 100  10 tn/1P   5.550 €
KIRE 902    9 tn/2P    5.350 €
KIRE 1002     10 tn/2P  6.680 €
KIRE 1202     12 tn/2P  8.700 €
KIRE 1502     15 tn/2P  14.850 €

KIRE 1202/1502 saatavana myös 
hydraulisella napavedolla (HD), jossa 
automaattinen tasauspyörästön lukko.

KIRE

1-Palkkirunkoiset
mallit

2-Palkkirunkoiset
mallit

130l 
hydr.esiohjaus

Puutavara- ja 
energiakouria

80l 
hydr.esiohjaus

Sivulle kääntyvät
tukijalat

130l sähk. 
esiohjaus

on/off venttiilimanuaali venttiili

Radio-ohjattu 
vinssi, 

vetoteho 
1400kg

Syksyn tarjouspaketti!
Kuormain 670 + 902 metsävaunu 

edulliseen pakettihintaan 
12.600 € alv.0%

Tarjousmallia rajoitettu erä!
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ã Hakki Pilke esitteli uuden täyshydraulisen mallin, Raven 30:n. Se 
on saatavissa syöttörullalla tai -matolla, kuljettimen saa kiinteänä tai 
kääntyvänä. (TH)

ã Country T30 ja T50 -metsäperävaunuihin on saatavissa jämerä 
kippilavavarustus. Takalaita toimii yläsaranoituna tai sivulle käännet-
tävänä. (TH)

ã Kronos 150 2WD on uusi ver-
sio, jossa on telin etummaisissa 
pyörissä napamoottoriveto. (TH)

ã Farmikon energiapuukouriin on nyt saatavissa myös hydraulinen 
tiltti. Se on asennettavissa vanhempiinkin malleihin jälkikäteen. Uus-
hankintahintaa se nostaa 600 euroa. (TH)

ã Oniar esitteli uuden järeän 74-nosturimallin. Nostomomentiltaan 
peräti 74 kNm -nosturin ulottuma on 7,4 metriä. (TH)

ã Naarvan sykesyöttöisiin hakkuupäihin on 
nyt saatavissa Bluetooth-yhteydellä toimiva 
pituusmittalaite. Esivalittavia katkontapituuk-
sia on valittavissa viisi. Koneviesti palaa ai-
heeseen myöhemmin. (TH)

ã ERT tarjoaa edullisen metsäperävaunun, 
3 700 euron hintaan sisältyy etusermi, valova-
rustus ja hydraulinen nivelaisa. (TH)

ã Uudessa Palms 13D -metsäperävaunussa on vakiona 550/45– 
22,5-renkaat ja uusi enemmän maavaraa tarjoava runkorakenne. Lisä-
varusteena on saatavissa hydraulinen napamoottoriveto. Kaksipalkki-
runkoiseen vaunuun on saatavissa myös siirrettävä lisäpankko. (TH)

ã Jobo-hakkuupäähän on saatavissa nyt 
myös rullasyöttö. Se nopeuttaa oksattomien 
tai vähäoksaisten runkojen käsittelyä. (TH)

ã Regon R2 -pilkekoneessa maahan laskeu-
tuvaan syöttöpöytään on saatavissa pidempien 
puiden käsittelyyn erillinen syöttörulla. (TH)

ã Nisulan A-Valtraan perustuva hakkuukone oli saanut hintalapun 
ikkunaansa. Täydellisesti varusteltuna koko paketti maksoi verotto-
mana 107 800 euroa. A93 Hitech -malliin sopivaa varustelukokonai-
suutta myydään myös jälkiasenteisena 66 800 eurolla. (TH)

ã       Kronos esitteli uuden vesakkoleikkurimallin Predator 1700H:n. Työleveys on suurentunut, ja samalla materiaalimuutoksella paino on las-
kenut 85 kiloa. Leikkurissa on hydraulisesti avattava etuosa, jonka avulla järeämpien runkojen kaato ei rasita runkorakennetta. (TH)

ã
ã

MP-Lift esitteli osastolla uutuustuotteena 
kurottajien kauhoja. Kauhojen ainevahvuus on 
6 mm, ja takaseinä on kallistettu 25 asteen kul-
maan. Esimerkiksi kahden kuution vetoisen 
kauhan veroton hinta oli 1 242 euroa. (TV) Jatkuu seuraavalla sivulla
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ã Can-Am 6x6 -mönkijään on tarjolla Apache Winter Trak -telasarja. 
Etutela on samanlainen kuin nelipyöräisessä, mutta takatelasto on 
tehty kuusipyöräistä varten. Telasto on tarkoitettu ympärivuotiseen 
käyttöön. Erityisesti valmistaja painottaa matalaa pintapainetta, joka 
on kuljettajan kanssa 90 g cm2. (SN)ã Avantien lisälaitevalikoimaan on tullut 

hydraulinen paalileikkuri, jonka luvataan tar-
vittaessa pystyvän myös jäätyneiden paalien 
halkaisuun. Leikkurin arvolisäveroton hinta 
on 1 700 euroa. (JL)

ã  Sulky XT 100 on hinattava pintalevitin, joka soveltuu varusteista 
riippuen sekä lannoitteen, kalkin, että märkäkalkin levitykseen. Työle-
veyttä voidaan säätää portaattomasti 18–50 metrin välillä, säiliötila-
vuus on 7 200 litraa. Esittelykoneen hinta reunalevitysvarustuksella 
oli 48 923 euroa sis. alv. 0 %. Turun Konekeskus. (TV)

Snowek Circulus on ympäripyörivä kauha-
harja, jonka hinnaksi näyttelyssä oli merkit-
ty 10 250 euroa (alv 0%). Kuvassa on kah-
desta vaihtoehdosta kapeampi 190 sen-
tin levyinen malli, joka on tarkoitettu 5–8 
tonnin koneille. Sen omapaino on 900 kg 
ja siinä on pölyn sitomiseen käytetylle ve-
delle 250 litran säiliö. Suurempi malli pai-
naa 1 500 kg ja se sopii 9–16 tonnin koneil-
le. (JL)

ã Finncont AIV 6000 on kaksivaippainen ke-
mikaalien varastosäiliöksi hyväksytty 5 800 
litran muovisäiliö. Säiliön ulkovaipan luukun 
alla on tila lisävarusteena saatavalle tank-
kauspumpulle. IKH:lla verollinen hinta oli hie-
man alle 9 000 euroa. (JL)

 ã Kurikan Hyväkoneen Giant korkeakaatokauha on tarkoitettu 
enimmillään 1 500 kilon painoisiin pienkuormaimiin. Kauhoja on kol-
mea kokoa: 240, 295 ja 350 litraa ja niiden omapainot ovat 140, 155 ja 
170 kiloa. Hinnat alkavat 1 855 eurosta (alv 0 %). Valmistusmaa on 
Hollanti. (JL)

ã Vapo on alkanut pakata kuiviketurvetta 
myös 85 litran muovisäkkeihin, joita pystyy 
helposti kantamaan käsin. Tuote on vaihto-
ehto perinteiselle 250 litran puristepaalille ja 
sen käyttäjiksi on erityisesti ajateltu pieniä 
hevostalleja ja kotieläinten kasvattajia. Kui-
vike on tehty vaaleasta rahkaturpeesta. (JL)

ã Oxsa on tuomassa omat takalevymallinsa markkinoille. BL-mallis-
toon kuuluu kaksi leveyttä: 275 ja 300 -senttiset. (TH)

ã Palax Swing on suunniteltu helpottamaan polttopuusäkkien tyh-
jennystä. Kääntäjässä on yksi hydraulisylinteri, jonka avulla trukkila-
van päälle asetetun säkin voi kumota. (JL)

ã Hese 100-36 -uutuuslana painaa 710 kg ja sen työleveys on 3,6 
metriä. Siivet käännettynä pienin vetoleveys on 2,7 metriä. Väliterä 
voidaan varustaa myös tappiterällä, mikä parantaa terän purevuutta. 
Vetokoneeksi riittää noin 4 tonnin painoinen ja 120-hevosvoimainen 
traktori. Verollinen hinta kuvan varusteilla on 16 650 euroa. Saatavilla 
on myös kapeampi 100–32-malli. (TV)


