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Jatkuu seuraavalla sivulla

Suomen yleisin 
ja arvostetuin 
ketjumalli.
Soveltuu erin-
omaisesti käy-
tettäväksi lumella, 
jäällä ja metsässä.

Kevytketju traktoreihin ja työkoneisiin. 
Hyvä pito ja sivuttaisvakaus, soveltuu 
erityisesti lumenauraukseen. Kevyet ja 
helpot asentaa, tarvittaessa nopeat 
poistaa siirtymäajon ajaksi. 
Uusi 6,5 mm malli isoille koneille.

Katso jälleenmyyjät uudistetuilta 
kotisivuiltamme osoitteesta:

Twist 11 -ketjut 
on suunniteltu 
metsätraktorei-
hin ja pieniin 
metsäkoneisiin. 
Tiheä ruutukuvio 
antaa erinomai-
sen pidon sekä 
renkaansuojan.

OFA-ketju 
pitää 

pintansa

www.ofa.fi

EasyOn 6.5

Twist 11

EasyOn 5

Tapio 9 ja 11

Uutuus!

Agritechnica-näyttely järjestettiin Saksassa 8.–
14.11.2015. Näytteilleasettajia oli enemmän 
kuin kaksi vuotta sitten, sillä kaikki Hannove-
rin messukeskuksen hallit olivat nyt ensim-
mäistä kertaa käytössä. Suomalaisia näyt-
teilleasettajia oli paikalla lähes 40 kpl. 

Agritechnica 2015, Hannover, Saksa

n Jussi Laukkanen, Jukka Lehtinen, Seppo Nykänen, Uolevi 
Oristo, Tapio Vesterinen

Näyttely oli tätä kirjoitettaessa vie-
lä käynnissä, mutta näyttelyn jär-
jestäjät uskoivat pääsevänsä noin 
450 000 kävijään, joka on samaa 
luokkaa edellisen, kaksi vuotta sit-
ten järjestetyn näyttelyn kanssa. 

Agritechnican kaksi ensimmäis-
tä päivää olivat ns. ennakkopäiviä, 
joihin pääsyä rajoitettiin rahalla: 
lippu oli yli kaksi kertaa kalliim-
pi kuin tavallinen lippu. Se mak-
soi portilta ostettuna 150 euroa, 

ã John Deere esitteli näytte-
lyssä ensimmäisen nelitelai-
sen traktorinsa, mikä oli huo-
mioitu myös Casen osastolla. 
9620RX on malliston tehok-
kain versio 620 hevosvoiman 
nimellistehollaan. Moottorina 
on joko 13,5-litrainen John 
Deere PowerTech PSS tai 
14,9-litrainen Cummins. Trak-
torin powershift-vaihteistos-
sa on 18 vaihdetta eteen ja 6 
taakse. (TV) KOMEA KONEKATTAUS

SAKSA

Hannover ã Tume on kehittänyt uuden,  
4 metriä leveän kylvölannoitti-
men. Konetta voi kuljettaa 
laillisesti Keski-Euroopan 
maanteillä, jossa koneen suu-
rin sallittu kuljetusleveys on 
vain kolme metriä. Tumen 
edessä olevan kaksiosaisen 
muokkaimen puolikkaat nou-
sevat ensin pystyyn, minkä 
jälkeen ulommat, jyräpyörien 
ja kylvövantaiden muodosta-
mat, puoli metriä leveät koko-
naisuudet nostetaan hydrau-
liikan avulla irti maasta ja 
käännetään kuljetusasentoon. 
(UO)   

ã Lemken palkittiin näytte-
lyssä hopeamitalilla OptiLi-
ne-säätöjärjestelmästä, jonka 
avulla puolihinattavien kyntö-
aurojen vetopisteen sijainti 
voidaan hienosäätää sivut-
taissuunnassa keskelle trak-
torin keskilinjaa, mikä vähen-
tää traktori–työkoneyhdistel-
mään vaikuttavia vääntövoi-
mia ja säästää sitä kautta 
mm. polttoainetta. (TV)

mitä voi pitää ko-
vana hintana. En-
nakkopäivien kiis-
taton etu on kui-
tenkin siinä, että 
näyttelyyn tu-
tustuminen on 

huomattavasti hel-
pompaa kuin näyt-
telyn loppupäivi-
nä, jolloin keskieu-

rooppalaiset viljelijät 
täyttävät kaikki hallit todel-

la tehokkaasti. Pitkämatkalaisten 
kannattaa panostaa ensimmäisiin 
päiviin. Näyttelyreissu maksaa jo-
ka tapauksessa sen verran, että sii-
tä kannattaa ottaa kaikki mahdol-
linen anti irti.

Suomalaisia kävijöitä oli näyt-
telyssä runsaasti. Kotimaisten yri-
tysten edustajat kertoivat solmi-
neensa kauppoja, joiden hieromi-
nen jäi Tampereella kesken. Asia-
kas voi Agritechnicassa verrata 
useita erilaisia ja eri hintaluokan 
koneita, mikä antaa pohjaa kone-
valinnalle. Kotimaiseen vaihtoeh-
toon päätyminen kertoo koneval-
mistuksemme kilpailukyvystä ja 
myös asiakaspalvelun merkityk-
sestä. Agritechnicassa voi taatusti 
tehdä myös edullisia ostoksia, mi-
käli eksoottiset valmistajat kiin-
nostavat. Valintaa kannattaa kui-
tenkin punnita, sillä todella harvi-
naisen merkin jälleenmyyntiarvo 
on todennäköisesti olematon. n

Lisää AGRITECHNICAN 
UUTUUKSIA seuraavassa 

Koneviestissä!

ã ãVäderstad esitteli auto-
maattisen etuladan säätöjär-
jestelmän, joka tunnistaa etu-
ladan työsyvyyden tunnustelu-
tankoon asennetun gyro-
skooppianturin perusteella. 
Etuladan reagointiherkkyys ja 
työsyvyyden tavoitearvo sää-
detään E-Control-säätöjärjes-
telmään kuuluvan iPadin näy-
töltä, minkä jälkeen loppu hoi-
tuu automaattisesti. (TV)

ã ãVäderstad esitteli auto-
maattisen etuladan säätöjär-
jestelmän, joka tunnistaa etu-
ladan työsyvyyden tunnustelu-
tankoon asennetun gyro-
skooppianturin perusteella. 
Etuladan reagointiherkkyys ja 
työsyvyyden tavoitearvo sää-
detään E-Control-säätöjärjes-
telmään kuuluvan iPadin näy-
töltä, minkä jälkeen loppu hoi-
tuu automaattisesti. (TV)

Untitled-1   1 13.11.2015   10:55:35



TAPAHTUMAT JA YRITYKSET 1918 TAPAHTUMAT JA YRITYKSET NRO 16 19.11.201519.11.2015NRO 16

Jatkuu seuraavalla aukeamalla

ã Metsjön osastolla oli nähtävillä 1460-mal-
lin tarkkuussilppurivaunun etuosa, johon on 
yhdistetty ROC:n valmistama karhotin. Karho 
noukitaan mattokuljettimelle, joka kuljettaa 
rehumassan tarkkuussilppurille. Ratkaisulla 
pyritään kuormittamaan vaunun runkoon 
nähden pitkittäin sijoitettua silppurin rootto-
ria mahdollisimman tasaisesti. Kuljettimen 
nopeutta voidaan säätää ja mattoa voidaan 
pyörittää myös takaperin. Noukkimen leveys 
on 3,1 metriä ja kuljetusta varten noukin nos-
tetaan pystyasentoon, jolloin kuljetusleveys 
on 2,55 metriä ja korkeus 4 metriä. Metsjön 
jälleenmyyjä Suomessa on Ab Tomas Kjell-
man Oy. (JuL)

ã Labaronne Citafin valmistamat tyynymäiset nestesäiliöt soveltu-
vat esimerkiksi nestemäisten lannoitteiden, veden tai lietelannan va-
rastointiin. Säiliöitä saa 1 000 kuutiometrin tilavuuteen asti. 500 kuuti-
on säiliö painaa tyhjänä reilut 1 100 kiloa. Tyynyn korkeus voi olla tila-
vuudesta riippuen 75–160 senttiä. Säiliön seinät ovat PVC:llä päällys-
tettyä polyesteriä. Patentoitu itsekantava ratkaisu on keksitty jo 
1950-luvulla. (JuL)

ã Joskin esitteli e-DRIVE-järjestelmää, jossa vaunun akseleiden ve-
to on toteutettu sähkömoottorin välityksellä. Sähkövirta vaunun 120 
kilowatin sähkömoottorille saadaan traktorin käyttämältä generaatto-
rilta, jota pyöritetään traktorin mekaanisella etuvoimanotolla. Perä-
vaunun sähkömoottorilta veto välittyy eteenpäin vaihteiston kautta 
akseleilla. Kolmiakselisen vaunun kaksi viimeistä akselia ovat vetä-
viä. MAN:in valmistamissa akseleissa on tasauspyörästön lukko ja 
renkaissa on myös ilmanpaineen säätö. Vaunun etummainen akseli 
voidaan tarvittaessa nostaa ylös. Joskinin Suomen maahantuoja on 
Agritek Oy. (JuL)

ã Mercedes Benzin Unimogit ovat koke-
neet melko merkittäviä teknisiä uudistuksia, 
vaikka ulkonäöltään nämä auton ja työkonei-
den välimaastoon sijoittuvat laitteet ovat py-
syneet lähes entisellään. Kuvassa on malli-
sarjan suurinta päätä edustava U 530, jonka 
kokonaispaino on 16,5 tonnia. Auton edessä 
oli Mulagin valmistama oksaleikkuri ja taka-
päässä Schmidtin suolanlevitin. Unimog voi 
liikkua joko hydrostaattisella vedolla tai nor-
maalin mekaanisen vaihteiston välityksellä ja 
vaihtaminen vetotapojen välillä voi tapahtua 
myös auton liikkeellä ollessa. (JL)

ã Merlon osastolla varmaan kaikkein mer-
kittävin uutuus oli Turbofarmer 42.7 Hybrid. 
Dieselin sekä sähkön yhdistävän hybriditek-
niikan luvattiin vähentävän melua ja päästöjä 
sekä leikkaavan polttoaineen kulutusta, kos-
ka hybridikoneessa on mahdollista käyttää 
tavallista pienempää dieselmoottoria. Suurin 
kulutussäästö on saavutettavissa kevyessä 
käytössä, jolloin polttoainetta menee par-
haimmillaan 30 % normaalimallia vähemmän. 
Pelkällä sähköllä on mahdollista työskennellä 
yhtäjaksoisesti neljä tuntia. Kaksi vuotta sit-
ten TF 42.7 diesel-versio valittiin vuoden ko-
neeksi omassa sarjassaan. Merloa tuo maa-
han Rotator Oy. (JL)

ã

Horsch esitteli toistaiseksi kehitysvaiheessa olevan Avatar SD 
-suorakylvövantaan, jolle saadaan maksimissaan 200 kg vannaspai-
no. Tuonti Suomeen alkaa aikanaan sekä siemenen että lannoitteen 
kylvävänä mallina 4- ja 6-metrisiin koneisiin asennettuna. (TV)

Liikkuva olkipelletöintilaite

Krone onnistui keräämään todella suuren kiinnostuksen täysin uudella 
idealla oljen pelletöintiin. Yhtiön edustaja kertoi ensimmäisen idean Kro-
ne Premos 5000 -koneesta syntyneen vuonna 2007, mutta varsinainen 
kehitystyö alkoi 2011. Nyt laitteella on ajettu kenttäkokeita kahtena ke-
sänä. Miksi kone tuotiin melko raakana protoversiona Agritechnicaan? 
Ajatuksena oli testata onko koneella riittävästi kysyntää. Kronella on oltu 
yllättyneitä kiinnostuksesta, kyselyitä on tullut ympäri maailmaa.

Normaalisti pellettikoneet ovat paikalliskäyttöisiä ja käsiteltävä materi-
aali tuodaan paikan päälle erikseen. Premoksen ideana on tehdä loppu-
tuote eli olkipelletti suoraan pellolla ilman välivaiheen käsittelyjä. Pelletit 
puristetaan suoraan karheelta nostetusta oljesta, kahden 800 mm hal-
kaisijaltaan olevan sylinterimäisen matriisin läpi. Idea on pellettikoneessa 
uusi. Tavallisesti matriisi on paikoillaan ja kolleripyörät puristavat pelletin 
raaka-aineen matriisin läpi. Kronen mallissa sylinterinmuotoiset matriisit 
puristuvat toisiaan vasten 2 000 barin paineella. Molemmissa on rei’itys, 
jonka läpi materiaali puristuu sisäpuolelle ja siirtyy pyörintäliikkeen ansi-
osta koneen oikealla puolella olevalle elevaattorille. Se puolestaan siirtää 
materiaalin rumpuseulan kautta mattokuljettimelle, jonka avulla materiaali 
siirtyy sen takana olevaan 9 m3 säiliöön. Olkipelletit ovat 16 mm halkai-
sijaltaan ja keskimäärin 25 mm pitkiä, kuutiopaino on 600–700 kg. Kro-
nella on kokeiltu myös 12 mm kokoa, mutta siinä on ollut vielä ongelmia.

Premos poikkeaa muiden valmistajien koneista myös siinä, että ol-

kea ei silputa erillisellä myllyllä, vaan se syötetään pitkänä valssien väliin. 
Työtehoksi luvataan 5 000 kg tunnissa. Millään pikkukoneella laitetta ei 
kannata suunnitella vetävänsä, silllä minimi tehontarpeeksi ilmoitetaan 
257 kW eli 350 hv. Voimaa tarvitaan ja siihen on myös rakenteiden puo-
lesta varauduttu, painoa Premoksella on 13 000 kg.

Pelletöinnillä on selkeitä etuja verrattuna paalattuun olkeen. Puristus-
vaiheessa pelletin lämpötila kohoaa 80–100 asteeseen, tässä kuumuu-
dessa oljen ligniini sulaa muodostaen pelletin pintaan liukkaan, hieman 
muovimaisen pinnan. Tämän pinnan ansiosta pelletti pysyy kasassa pa-
remmin kuin matalammissa puristuspaineissa tehty pelletti. Paras koste-
us pelletöinnille on pelto-oloissa 8–16 %, optimaalinen noin 12 %. Pre-
mossa on vesitankki ja ruiskusuuttimet, jolla materiaalin kosteutta saa-
daan nostettua tarvittaessa.

Olkipellettiä voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, alkaen poltosta, 
johon kiinnostusta on kaikkein eniten. Lisäksi sitä voidaan käyttää kui-
vikkeena hevosilla, koska se ei pölyä. Lypsykarjalle se sopii myös, koska 
puristusvaiheen korkea lämpötila tappaa bakteerit. 

Esitellyn koneen hinta-arvio oli noin 250 000 euroa. Korkean hinnan 
tuomaa tuskaa lievittää se, että konetta voidaan käyttää paalatun oljen 
pelletöinnissä käytännössä ympäri vuoden. Koneeseen on olemassa val-
miina paalin purku- ja syöttölaitteisto.

Seppo Nykänen
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Valtuutettu Fendt-jälleenmyynti:
Valtra-myyjät AGCO Suomi Oy
020 45 501 
www.fendt.fi

Fendt - AGCO Corporationin tuotemerkki

Fendt-traktorit 
nyt erikoishintaan!

Hyödynnä huipputilaisuus ja satsaa raakaan voimaan, 
jota on ilo ja nautinto hallita.  Fendt-traktorit ovat täynnä 
huippuominaisuuksia ja ne ovat tehoonsa nähden 
myös mukavan kompakteja. Tätä tilaisuutta ei kannata 
ohittaa: portaattomalla Vario-vaihteistolla varustettuja 
200-900-sarjan laatulaitteita on nimittäin saatavana 
juuri nyt sellaiseen hintaan, että emme voi sitä tässä 
edes kertoa. Ota pikimmiten yhteyttä lähimpään Fendt-
jälleenmyyjään.

Tutustu laajaan Fendt mallistoon : fendt.fi

(emme uskalla edes julkaista hintoja)

3
vuoden takuu

Uudet Fendt-traktorit nyt kolmen vuoden takuulla!

ã Valtran osastolla esiteltiin saksalaisen, Valtran varusteluun eri-
koistuneen Stegemannin etukuormainta muistuttavaa työlaitekiinni-
kettä, joka on suunniteltu erityisesti lumiaurojen ja piennartenhoito-
koneiden kiinnitystä varten. Kiinnike on tuettu sekä traktorin etunos-
tolaitteeseen että etukuormaimen sovitteisiin. Etupyörän takana nä-
kyvällä sylinterillä voidaan jäykistää etujousitus. (TV)

ã Kuhn 4014 Autoload on hinattava käärin kantti- ja pyöröpaaleille, 
joka sai hopeamitalin uudesta lastausjärjestelmästään. Käärintävarren 
yläpuolella keskellä runkopuomia on laser. Käärin ajetaan paalia kohti 
ja laser mittaa paalin pituuden, tieto yhdistetään pyörissä olevien mit-
ta-antureiden antamaan paikkatietoon, jolloin kone tietää missä koh-
den paali on. Paalin tultua käärintälaitteen rullien kohdalle ne painuvat 
paaliin ja nostavat paalin käärittäväksi. Käärintä ei tarvitse välillä py-
säyttää, ajonopeus voi olla 4–5 km tunnissa lastauksen aikana ja kää-
rinnän aikana nopeus voi olla normaali pellolla käytettävä. (SN)

ã Hollantilaisen maatalouskonevalmistaja Kawecon osastolle oli 
tuotu näytille yhtiön tekemä lietevarustus Claas Xerion-traktorin 
Saddle Track -versioon. Xerion voidaan varustaa myös Kawecon te-
kemällä kaksi- tai kolmiakselisella hinattavalla lietevaunulla, joka kiin-
nitetään Claasin 110 millimetrin kuulaliitäntään. Vaunujen tilavuudet 
ovat 24 000 tai 30 000 litraa ja niissä on takana kolmipistenostolaite 
multaimen kiinnitystä varten. (JuL)

ã Stapel GmbH valmistaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja vetopöy-
dällä varustettuja puoliperävaunun Agrotruck-vetäjiä. Lähtökohtana 
on suurena sarjana valmistettuja jokapyörävetoisia MAN-alustoja, joi-
den maavaraa lisätään jousitusta ja pyöräkokoa muuttamalla. Samal-
la autoihin tehdään mekaaninen voimanotto rungon taakse sekä 
yleensä varsin suuritehoinen työhydrauliikka. Etuakselin veto voi olla 
joko mekaaninen vetävä akseli tai napamoottoreilla varustettu 
MAN-Hydrodrive. Auton peltorenkaiden ilmanpainetta voidaan sää-
tää nopeasti Proair-paineensäätöjärjestelmällä. (JL)

ã JCB Fastraciin oli asennettu näyttelyssä useita erilaisia työkonei-
ta, muun muassa kasvinsuojeluruisku. Koneyhdistelmä sopii hyvin 
kohteisiin, jossa välimatkat ovat suuria ja ruiskutettavat lohkot koh-
tuullisen kokoisia, sillä Fastracin vahvuuksiin kuuluvat tunnetusti no-
peat siirtoajonopeudet. Suomessa JCB:n traktoreita myy NHK-Kes-
kus Oy. (TV)

ã Kvernelandin iXdrive-kasvinsuojeluruisku on rakennettu italialai-
sen Mazzottin pohjalle. Ruiskun puomistot ja hydrauliikka ovat Kver-
nelandin hinattavista kasvinsuojeluruiskuista. Säiliön koko on 5 000 
tai 4 000 litraa ja puomisto 24–40 metriä. Ohjaamo on Claasin valmis-
tama. Kvernelandin edustus on Suomessa Agritekin jälleenmyyjillä. 
(JuL)

Koneurakointia 200 koneen ja 250 hengen voimalla
Andreas Osters ja Christof Voss aloittivat koneurakoinnin vuonna 1991, 
jolloin he olivat 23-vuotiaita. Saksan itäosa tarjosi runsaasti työmahdolli-
suuksia uusille yrittäjille, koska juuri yksityistettyjen, vanhojen valtion tilojen 
konekanta oli vanhanaikaista ja kunnoltaan huonoa. Koneurakoinnille oli 
kysyntää, koska tilojen uudet omistajat tarvitsivat runsaasti pääomaa maan 
hankintaan ja rakennusten kunnostukseen.

Nykyään Osters&Voss on noin 250 henkeä työllistävä yritys, jolla on noin 
120 traktoria, 16 puimuria, 14 ajosilppuria ja 2 sokerijuurikkaan nostoko-
netta. Yritysryppääseen kuuluu myös kuljetusliike, jonka 45:ttä kuorma-au-
toa käytetään myös urakoinnissa: lannan, biokaasulaitosten rejektioliemi-
en, säilörehun ja viljan kuljetukseen. Yrityksellä on 1 500 asiakasta ja kolme 
omaa toimipistettä itäisessä Saksassa, mutta ei yhtään omistajien kotiseu-
dulla läntisessä Saksassa.

”Yrityksemme tarjoaa suurille tiloille sopivia palveluita, mikä näkyy tietysti 
konekannassamme. Useimmat asiakkaistamme pystyisivät ostamaan vas-
taavia koneita, mutta yksittäisellä tilalla on vaikeampi saada koneille yhtä 
paljon käyttötunteja kuin monipuolisessa urakoinnissa. Korkean käyttöas-
teen ansiosta pystymme tarjoamaa työtä kilpailukykyiseen hintaan”, Os-
ters kertoo.

Itäisen Saksan maataloustuotanto on kaksinkertaistunut viimeisten 25 
vuoden aikana, mikä on parantanut asiakkaiden maksukykyä merkittävästi. 
 
Oma osasto Agritechnicassa
Osters&Voss esitteli Agritechnicassa yhdessä Liebherrin kanssa kehittä-
mänsä lietteen sekoittimen. Kuorma-auton alustalle rakennetun sekoitti-
men puomin ulottuma on peräti 37 metriä! 

”Tavoitteenamme on tietysti hankkia uusia asiakkaita, mutta haemme 
samalla uutta henkilökuntaa. Tarvitsemme ammattitaitoisia ja motivoitunut-
ta työvoimaa, sillä yrityksellämme on kolme omaa maatilaa ja useita bio-
kaasulaitoksia”, Osters kertoo. 

Yrityksessä uskotaan koneurakoinnin kasvun jatkuvan, sillä koneiden 
hinnat nousevat vuosittain nopeammin kuin tuotteiden hinnat. ”Koneiden 
käyttöasteen nosto on tehokkain tapa alentaa tuotantokustannuksia, sil-
lä emme valitettavasti voi vaikuttaa konevalmistajien hinnoitteluun”, Osters 
toteaa lopuksi. 

Uolevi Oristo
ã Osters&Voss on kehittänyt Liebherrin kanssa kuorma-auton 

alustalle rakennetun lietteen sekoittimen, jonka ulottuvuus on 37 m.

Andreas Osters 
aloitti kone- 
urakoinnin 25 
vuotta sitten.
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