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JUHLALEHTI

25-vuotta laadukkaita koneita
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VIENTI
MIELESSÄ
ALUSTA
ALKAEN

Urpo Kuronen ja Erkki Kivelä
perustivat Agronic Oy:n vuonna
1993. Nimiä mietittäessä haluttiin
olla kaikin puolin kelvollinen myös
vientimaissa. Valmistettavien
laitteiden nimeksi päätettiin niin
ikään ottaa yrityksen nimi. Pienen
kirjastossa vietetyn tuumaustuokion jälkeen valinnaksi tuli Agronic.
- Me olimme silloin noin 30-vuotiaita miehiä ja itseluottamus
luonnollisesti kova. Työsuhteen
kautta olimme kartuttaneet kokemusta koneiden valmistuksesta. Koska valmiita kontakteja oli
jo olemassa, niin aloittaminen oli
hieman helpompaa, Erkki Kivelä
muistelee.
Hyvät kumppanit arvokkaita
Käynnistysvaiheen jälkeen muutama vuosi yrityksellä oli tosi tiukkaa. Kulut tahtoivat karata ja kassavirta takelteli. Vasta vuonna
1997 toiminta lähti rullaamaan.
Kivelä korostaa kunnollisen myyntikanavan tärkeyttä, kun uusi valmistaja aloittaa konetuotannon.
Hankkijan kanssa yhteistyö on toiminut alusta asti avoimen luottamuksen hengessä.
Yritys työllistää tällä hetkellä
noin 50 työntekijää. Liikevaihtoa
kertyi viime vuonna 7,5 miljoonaa
euroa. Tuotannosta menee vientiin noin puolet ja osuus on ollut
hienoisessa kasvussa viime aikoi-

na. Liikevaihdosta nurmikoneet telantalaitteiden ja nurmikoneiovat reilusti yli puolet, mutta Suo- den kesken.
men liikevaihto menee tasan lie- Taloustilanne on ollut melkoisen

tasainen viimeisten vuosien aikana. Kivelä kertoo, että kasvua
luonnollisesti haetaan, mutta ajat
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me keskittyä heinäkoneisiin.
Kone oli hyvä, mutta päätim

ovat olleet hankalat kaikilla yrityksen markkina-alueilla.
- Meidän tuotekehityksessä järkeil-

lään koko ajan, kuinka tuotteita
saataisiin entistäkin paremmaksi.
Kehittämisringissä on oman väen

Täysin automaattinen Agronic 1500 RC.
Ensimmäiset koeajot kesällä 1994.
Massikan puikoissa Erkki.
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Yhdessä eteenpäin
Agronic oy on 25 vuodessa kehittynyt luotettavaksi ja uudistumiskykyiseksi
kumppaniksi suomalaisille urakoitsijoille ja karjatilallisille. Tuorerehun
korjuu ja säilöntä, rehun jakaminen ja lietteen mahdollisimman tehokas ja
helppo hyödyntäminen ovat olleet Agronicin tuotekehityksen keskiössä.
Kehitys vaatii aina yksilöiden keksimiä ideoita, mutta idean
jalostaminen markkinoilla menestyväksi ja hyvin toimivaksi tuotteeksi
vaatii poikkeuksetta yhteistyötä. Urakoitsijoilta ja viljelijöiltä saadun
palautteen mukaan koneita kehittämällä pystytään ajan tasalla siitä, mitä
todellisessa työssä tarvitaan.
Raskaan työn helpottaminen ja työn tehokkuuden mahdollisimman
kokonaistaloudellinen parantaminen ovat asioita, joiden ratkaisussa
yhteistyöllä on erittäin suuri merkitys.
Tiivis yhteistyö koneiden käyttäjien kanssa takaa sen, että Agronicin
tuotteissa on jatkossakin kaikki tarvittava, mutta ei tarpeettomia
ominaisuuksia.
Toivotan nykyisille ja tuleville asiakkaillemme menestystä korkealaatuisen
kotimaisen ruuan tuottamisessa. Yhdessä voimme menestyä
tulevaisuudessakin.
Erkki Kivelä

lisäksi urakoitsijoita ja viljelijöitä
sekä Suomesta että vientimaista,
Kivelä selventää.

Käytännön kokemus tärkeää
Suunnitteluun on löytynyt onneksi
osaavaa ja työhönsä sitoutunut-

Silputtua rehua esisilppurilla. Laite ei tullut
koskaan markkinoille, koska silppuavat paalaimet
alkoivat yleistyä. Koneen toimintaa
seuraamassa Urpo.

ta väkeä. Useat Agronicin suun- joittelussa. Vahva käytännön ko- sesta antaa hyvän pohjan.
- Lujuuslaskennan pystyy opisnittelijat ovat olleet jo ammatti- kemus niin maatalouskoneiden
kouluaikaan yrityksessä työhar- käytöstä kuin niiden valmistuk- kelemaan kohtuullisen helposti,

on peräkärryllä, sekä
Koneita siirrettiin koeajoon aut
tsun voimansiirto vaati
Suomessa että Ruotsissa. Mi
laakerointia ennenaikaisesti.

mutta käytännön kokemusta ja
oikeaa asennetta työhön ei kirjoista pysty ammentamaan, Kivelä muistuttaa.
Valmistuspuolellakin on ollut työvoimaa tarjolla. Henkilökunnan
vaihtuvuus on erittäin alhainen,
mikä kertoo omaa kieltään yrityksen toimintakulttuurista.
Laserleikkeet, putkien taivutukset ja valtaosa koneistuksista
hankitaan lähialueen kumppaneilta. Omassa 4 800 neliön tehtaassa särmätään, hitsataan,
maalataan ja pannaan koneita
kasaan. Kokoonpano on työllistävin, koska valtaosa tuotteista
on melko monimutkaisia.
Hutejakin tuotteiden kanssa
väistämättä tulee, mutta se kuuluu yrittämisen luonteeseen. Kaikki Agronicillä tehdyt tuotteet ovat
toimineet, mutta markkinarakoa
niille ei ole kuitenkaan löytynyt.
Yksi tällainen tuote oli tuubikäärin. Hyvin toimiva ja käyttäjien
mukaan mainio kone ei saavuttanut riittävää suosiota.
Urakointikoneet kysyttyjä
Klapikoneista alkanut yritystoiminta kääntyi varsin pian heinäkoneisiin ja paalisilppureihin.
Vuonna 1994 esiteltiin paalaimen
ja käärijän yhdistelmä. Niin sanottu junakäärin osoittautui mainioksi tuotteeksi. Tänä päivänä
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Kesä 1996, junakäärintää Ranskassa.Ransk
an valloitus ei
kuitenkaan onnistunut. Muutama kone sinn
e myytiin.

Lietevaunujen perään tulevan
multaimen lanseeraaminen
vuosituhannen alussa oli
erinomainen veto.
yhdistelmäkäärimiä tehdään useamman valmistajan kanssa yhteistyössä.
Lietevaunujen perään tulevan
multaimen lanseeraaminen vuosituhannen alussa oli erinomainen veto. Kiinnostus karjanlannan ravinteiden entistä tarkempi hyödyntäminen oli viljelijöiden
keskuudessa nousussa. Kivelä on
tyytyväinen siitä, että lietekaluston valmistuksessa lähdettiin liikkeelle nimenomaan urakointipuolen järeällä kalustolla. Toinen Agronicin menestyksekäs innovaatio
oli vuonna 2009 tuotantoon otettu rapuohjaus.
- Olimme samassa työnäytöksessä itsekulkevan lietteen levittimen kanssa. Märällä pellolla traktorin perässä tullut kaksiakselinen
jäykkä vaunu jätti melkoiset urat.
Siinä minulle selvisi, että raiteiden
muodostumiselle ja maan tiivistymiselle on tehtävä jotain, muistelee Erkki Kivelä rapuohjauksen kehittämisen alkusysäystä.
Tänä päivänä maaperää ja
kasvustoa säästävän rapuohjauksen saa kaikkiin Agronicin vaunumalleihin. Myydyistä vaunuista
noin 70 prosentissa on rapuohjaus. Vetoletkulevittimet ovat yrityksen uusin tuote. Agronicin ratkaisu perustuu omaan multaimeen
ja eroaa kilpailijoistaan siinä, että
levittimen päällä oleva puomi es-

Agritechnica Saksa 2001, Orkel-Agronic yhteistyön hedelmä
ensimmäistä kertaa maailmalla. Konetta myytiin suomessa
vihreänä Agronic 1302 mallina.

tää letkun traktorin alle jäämisen
päisteissä.
Avointa yhteispeliä
Kivelä korostaa yhteistoiminnan
tärkeyttä koneita kehitettäessä.
Kaikkea ei kannata yrittää keksiä ja tehdä itse, sillä maailmalta
löytyy osaamista. Kotimainen valmistus on kansainvälisestä yhteistyöstä huolimatta ollut Agronicin
perusperiaate. Sekin on yrityksessä päätetty, ettei niin sanotuista
halpojen tuotantokustannusten
maista hankita komponentteja ollenkaan. Kotimainen ja länsimainen laatu kantavat pisimpään.
Agronicillä aiotaan jatkaa hyväksi havaituilla tuotelinjoilla.
Nurmipuoli on Kivelän näkemyksen mukaan haastava, koska tilakoko kasvaa ja pyöröpaalauksen suosio hiipuu. Mutta lietettä
sen sijaan tulee aina.
- Vahvuutemme on ollut alusta asti ollut mahdollisimman hyvä huolenpito asiakkaistamme.
Meillä on aina sesonkiajan päivystys eli kaikki varaosat ja huoltoneuvonnan saa meiltä. Niitä ei
tarvitse tilailla mistään kauempaa. Itsekin päivystelin parikymmentä vuotta, joten tiedän, missä mennään, Erkki Kivelä muistuttaa lopuksi.

laimen prototyyppi rinnetestissä.
Maaliskuu 2000, ensimmäinen yhdistelmäpaa
ma koeajokone.
jot Suomessa. Norjaan valmistettiinmuuta
Tällä yksilöllä ajettiin seuraavan kesän koea
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ENNAKKOMYYNTI
Juhlavuoden kunniaksi kaikki Agronic
tuotteet vanhaan hintaan marraskuun loppuun saakka.

NYT ENNAKKOKAUPOILLE!
AGRONIC LIETEVAUNUT
• Laajasta mallistosta löytyy jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva vaunu.
• Xs- sarja10 ja 12 m3 yksiakseliset suurilla 1050/50R32 renkailla.
• Kitkaohjatut keinutelivaunut 14, 17 ja 20 m3, rapuohjauksella tai ilman.
• Kitkaohjatut HS-sarjan vaunut 14-30 m3 hydraulijousituksella, 2 tai 3 akselia.
• Pakko- ja rapuohjatut HXA sarjan vaunut,hydraulijousituksella,
14- 30 m3, 2 tai 3 akselia.
• Kaikkiin vaunumalleihin on saatavilla mm. pumppukuormaimet
ja kotimaiset kiekko tai veitsimultaimet.
• Työleveydet 6.4m - 15 m.

AGRONIC-KARHOTTIMET
Tekniikaltaan ja toiminnaltaan kokonaan uuden
tyyppisiä karhottomia, jossa heinä liikkuu piikkien
päällä ja näin saadaan karheeseen puhdasta rehua.
Toiminta periaatteesta johtuen karhotin ei puno
heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen ja ilmava.

AGRONIC WRT 900

ACC PULSE M

• Piikit nailonia ja mikäli piikki irtoaa, se ei
vaurioita korjuukoneita, eikä ruokintalaitteita
• Tukipyörät roottorien ulkopuolella – ennakoi
maaperän epätasaisuudet
• Hydraulisesti säädettävä työleveys sekä karheen
leveys. Pakko-ohjauksen ansiosta jouhevat kaarteet
• Voidaan karhottaa 3 neljän metrin karhetta yhteen.
• Työleveys max. 9,55 m.

Muovisidonnan edelläkävijä jo vuodesta 2010.
• Järeä paalain suomen olosuhteisiin.
• Integroitu hapotin
• 20-teräinen silppuri ja viisilapainen tehokas noukin
• Takuu 2 vuotta, laakeritakuu 5 vuotta
tai 50.000 paalia!

UUTUUS!

UUTUUS!

WR 600 karhotin

AGRONIC WR 500 ETEEN JA
WR 600 ETEEN TAI TAAKSE
• Roottorit ovat hydr.käyt, öljyntarve 20-35 l/min
• Etunostolaite. tai etukuormain sovitteinen
• Kahden karhon yhdist. Voidaan käyttää
yhdessä korjuukoneen kanssa
• Työleveys on hydr. säädet, WR 500
maksimityöleveys 5,1 m. WR 600 6.1 m.

WR 500 karhotin

AGRONIC
WR 500 ETUKARHOTIN

6100,ALV 0 % + TOIMITUSKULUT.

OTA YHTEYS HANKKIJAN KONEMYYJÄÄN. KYSY MYÖS
EDULLISISTA RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA! hankkija.fi

KOTIMAISET PHD-HAPOTTIMET
• Kotimaisia PDH-hapottimia on nyt kaksi mallia.
• PDH-10 maksimituotto 10 l/min. Tarkoitettu
paalaimiin ja noukinvaunuihin.
• PDH-20 maksimituotto 20 l/min. Tuotto riittää
myös tehokkaimpiin ajosilppureihin.
• S-Control järjestelmällä määränsäätö ja
toiminta ovat täysin automatisoitavissa.
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SUJUVA
VAHDINVAIHTO
Agronicin historian alusta asti
yrityksen toimitusjohtajana toiminut Urpo Kuronen on kuluvan
vuoden kevätpuolella jättäytynyt
pois päivittäisistä rutiineista. Yrityksen vetovastuu on nyt pitkän
linjan agronicilaisella Mauri Autiolla. Kuronen toimii jatkossa yrityksen kehittämisen eteen vahvasti hallitustyöskentelyn ja tuotekehityksen saralla.
- Kyllähän Mauri oli jo useamman vuoden toimitusjohtajaputkessa. Tällaiset johtajanvaihdokset on tehtävä suunnitellun harkitusti. Uusi toimitusjohtaja talon
ulkopuolelta olisi mielestämme
ollut liian iso riski, Urpo Kuronen
täsmentää.
Mauri Autio on oivallinen esimerkki määrätietoisesta asennoitumisesta työhön. Mies on parissa vuosikymmenessä osoittanut
osaamisensa nykyiseen tehtävään. Ammattikoulun harjoittelijasta ura jatkui Agronicin metallimieheksi. Työsuhteeseen tuli pieni
katkos, kun Mauri opiskeli insinööriksi. Sen jälkeen miehen vastuulla oli työnjohtajuus sekä tuotantopäällikön että tehtaanjohtajan
pestit.
- Ympäristö muuttuu tosi nopeasti. Jatkuvalla kouluttautumisella
ja johtamistaidon kurssien kautta
olen saanut yrityksen kehittämi-

seen lisää eväitä. Oulussa suorittamani yritysjohtamisen ja ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnot antavat myös varmuutta
toimitusjohtajan työhön. Tärkein
seikka on kuitenkin osaava ja yhteen hiileen puhaltava henkilökunta, Mauri Autio selventää.
- Toimitusjohtajuuden luovuttaminen Maurin vastuulle oli helppo, sillä yrityksen henkilökunnan
osaaminen on huipussaan ja keskinäinen luottamus porukan kesken on kova, Kuronen tiivistää.
Vaikka tämän päivän yleisessä
keskustelussa liha ja maito tuntuvat olevan hieman vastatuulessa,
tämä ei Urpoa ja Mauria ihmeemmin huoleta. Suomessa nurmi
kasvaa, eläimet tuottavat maan
lannoittamisen tarvittavat ravinteet. Agronicin konetarjonta täydentää tätä yhtälöä poikkeuksellisen täydellisesti. Kaikkien hyväksymä ja kannattava kierto toimii
mainiosti sekä kansantalouden
että ympäristön kannalta.
- Tämä kotovarainen kierto on
ensiarvoisen tärkeä tulevaisuutta
ajatellen. Miksi tuoda tuotantopanoksia kauempaa, kun kerran
voimme tuottaa ne Suomessakin,
Urpo Kuronen ja Mauri Autio summaavat.
Urpo Kuronen (vas.) ja Mauri Autio luottavat siihen, että Suomessa nurmi kasvaa ja eläimet tuottavat maan lannoittamisen tarvittavat ravinteet.
Kotovarainen kierto on ensiarvoisen tärkeä tulevaisuutta ajatellen. Miksi tuoda tuotantopanoksia ulkomailta, kun kerran voimme tuottaa ne Suomessa.
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HUOLTOTARJOUS

Huollata AGRONIC nyt!
Kone varmasti kunnossa ensi kesää varten!
Huollata koneesi nyt syksyllä, saat varaosat -20% alennuksella ja koko
laskulle eräpäivän vuoden 2018 loppuun korottomana.
KYSY LISÄÄ:
Paalaimet ja ruokintakoneet:
Kimmo Erkkilä
0400 771 238
Ville Törmäkangas 040 584 3621
Lietelannan käsittely:
Jukka Hautajoki
044 729 2297

Teemme huollot ja korjaukset
tehtaallamme Haapavedellä tai tilallasi.
Varaosatarjous on voimassa
ainoastaan huollon yhteydessä.

%
0
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A
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WR500 ja WR600
Karhottimet

Agronic WR500
yksinkertainen
on kaunista
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistää 2 kpl max. 3.5 metrin niittomurskaimen karhetta.
Karhotus myös suoraan niittokoneen tai pöyhimen jälkeen.
Kytkentä etunostolaitteeseen tai soviteosin etukuormaimeen.
Työleveys max. 5.1 metriä, hydraulisesti säädettävä.
Öljyntarve 20- 35 l/min. Ei tarvita etuvoimanottoa.
Polyamidipiikit, ei tarvita käyttökoneistoa.
Irtoava piikki ei vaurioita korjuukonetta.

•
•
•
•

Heinä liikkuu piikkien päällä.
Erinomainen ilmava karhe, ei kierrä heinää kierteelle.
Karheen leveyden säätö hydraulisesti.
Uiva kiinnitys traktoriin, karhotin liikkuu tukipyörien varassa.

KARHOTUS
JA PAALAUS
YHTÄ AIKAA
• Yhden miehen systeemi.
• Työtehoa jopa 100% lisää.
• Vähemmän ajokertoja, vähemmän
maanpinnan tiivistymistä.
• Leveä tasainen karhe, tuloksena täydellinen paali.

Agronic WR600
lisää työleveyttä ja tehoa,
eteen tai taakse!
• Työleveys 6.1m.
• Enemmän tehoa, suuremmat roottorit, tuplamäärä piikkejä.
• Jos 4 m. niittomurskain tekee 1.2 m karhetta, yhdistää
WR 600 nämä yhdeksi n. 1.2m karheeksi.
• Soviteosat etukuormaimeen, etu- ja takanostolaitteeseen.
• 7 tukipyörää ja kelluvat roottorit, seuraa erittäin
hyvin maanpintaa.
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WR900 hinattava
Karhotin
Agronic WRT 900
suuritehoinen
hinattava karhotin.
• Työteho on omaa luokkaansa.
• Testiemme mukaan ajonopeus
voi olla jopa 50%
suurempi kuin
perinteisillä karhottimilla,
mutta työnjälki on silti täydellistä

SUOMESSA,
SUOMEN OLOSUHTEISIIN
SUUNNITELTU JA TEHTY
•
•
•
•
•
•
•

Pakko-ohjaus ja riittävän suuret 500/50-17 renkaat.
Tukipyörät roottoriparien ulkopuolella, ennakoi maan epätasaisuudet.
Traktori voi kääntyä 90 asteen kulmaan, nivelakseli ei rajoita kääntymistä.
Vähän kuluvia ja huoltoa vaativia osia.
Toimintaperiaate sama kuin WR 500 karhottimessa.
Roottorien halkaisija, korkeus ja piikkimäärät suurempia.
Hydraulinen voimansiirto on toteutettu suoravetoisilla moottoreilla,
ei kuluvia ja huoltoa vaativia piikkien käyttökoneistoja.
• Mikäli piikki katkeaisi, se ei vahingoita korjuukoneita, eikä ruokintalaitteita.

PUHDASTA REHUA
JA HYVÄ KARHE
Puhdasta rehua
Heinä liukuu piikkien päällä, epäpuhtauksien siirtyminen karheeseen minimoituu.
Mikäli piikki irtoaa, se ei vaurioita korjuukonetta, eikä ruokintalaitteita.
Erinomainen karhe
Toimintaperiaatteesta johtuen ei puno heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen
ja ilmava. Karheen- ja työleveys ovat hydraulisesti säädettäviä. Pakko-ohjauksen
ansiosta jouhevat kaarteet.
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- Kehitämme Agronicillä ja Prodevicellä vain sellaisia koneita ja ohjelmistoja, joista on asiakkaalle hyötyä. Asiakkaan on aina saatava uutuudesta taloudellisesta hyötyä.

TYÖHÖN TEHOA
OIKEILLA OHJELMILLA
Agronicin työkoneissa käytettävä automaatio ohjelmistoineen ja
johdinsarjoineen on pitkälti oman
osaamisen tulosta. Kokonaisuuden kehittämisestä ja valmistuksesta vastaa Mauri Aution johtama Agronicin tytäryhtiö Prodevice
Oy. Se on vahvasti tuotekehitykseen keskittyvä yritys. Helmikuun
2018 alusta alkaen Autio on ollut
myös Agronic Oy:n toimitusjohtaja, jolloin kokonaisuus on entistäkin helpommin hallittavissa.
ProDevicen seitsemästä työntekijästä kolme on puhtaasti suunnittelupuolella, mutta tuotannossa olevat ihmisetkin ovat usein
mukana kehitystyössä. Aution
mukaan pienen yrityksen henkilökunnan on oltava sitoutuneita ja
joustavia moniosaajia.

Yksinkertaisuus on valttia
Työkoneiden sähköinen ohjaus on
ollut arkipäivää jo pari vuosikymmentä. Agronic oli yksi ensimmäisistä työkoneiden valmistajista,
joka otti vuonna 1998 CAN-väylällä tapahtuvan ohjauksen paalaimeensa. CAN-väylä (Controller
Area Network) on automaatioväylä, jossa kaikki liikenne traktorin ja työkoneen välillä välittyy neljän sähköjohdon muodostavalla
CAN-väylällä. Jokaiselle viestille on
sanomatunniste ja vastaanottava
moduuli eli purkki tunnisteen perusteella päättää kuuluuko viesti sille. Aiemmassa tekniikassa joka signaalille piti olla oma johto.
Eli CAN-väylä korvaa usein varsin
paksun johtonipun.
Mauri Aution mukaan työkoneen ohjaus CAN-väylällä on yksinkertaisempaa ja järjestelmän
laajennusmahdollisuus on periaatteessa rajaton. Agronicin

osaaminen on tunnustettua ihan
maailmalaajuisesti, sillä yritys
toimittaa ohjainyksikköjä muun
muassa monikansalliselle CNHGlobalille ja norjalaiselle Orkelil-

tioyhdistyksessä SMA:ssa, jonka
jäseniä ovat johtavat suomalaiset maatalouskone- ja maatalous-automaatiovalmistajat. Yhdistyksen tavoitteena on tukea

emme voi myöskään olla varmoja,
minkälaisia sääntöjä viranomaisilta on tulossa. Tässä suhteessa
SMA:n toiminnassa mukana oleminen luo tuotekehitykseen lisää

CrossControl käyttölaitteIe joka on ISOBUS-terminaalin kautta käytössä.
le. Omaa osaamista tarjotaan
jatkossa entistä enemmän muille
työkoneiden valmistajille ja yrityksen kannattavaa kasvua haetaan
tätä kautta.
Yhteistyö luo mahdollisuuksia
Agronic on Prodevicen kautta
mukana vuonna 2013 perustetussa Suomen maatalousautomaa-

maatalousautomaation kehitystä Suomessa ja mahdollistaa sujuva kansainvälinen yhteydenpito standardointityöhön ja koulutukseen.
- Tuotekehityksessä tulee toisinaan eteen tilanteita, joissa käyttäjän kannalta ratkaisu olisi hyvä
ja toimiva, mutta se ei täytä viranomaisten vaatimuksia. Koskaan

varmuutta sekä ennustettavuutta, Mauri Autio kertoo.
Isobus on yhteinen viestikieli traktorin ja työkoneen välillä,
mutta se vaatii oman väylänsä.
Toistaiseksi Agronicin työkoneita
ei ole varustettu isobusilla, mutta tilannetta tarkkaillaan ja valmistelevaa työtä tehdään. Aution
mukaan kaikissa Agronicin työko-

- Onneksi ohjelmistoihmiset
neisiin tehtävissä uudistuksissa on
lähdettävä asiakkaiden tarpeista seuraavat alaa myös vapaa-aikaja heille koituvasta todellisesta li- naan eli työ ja harrastus nivoutuvat heidän kohdallaan mukavassäarvosta.
ti yhteen. Ostimme tulevaa uutta ohjelmistoympäristöä silmällä
pitäen mittavan koulutuspaketin
suunnittelijoillemme, jotta olisimme taatusti kehityksen kärjessä
jatkossakin, Mauri Autio toteaa.
Ajanmukaisella ohjelmistolla ja
uusinta teknologiaa edustavilla
laitteistolla esimerkiksi lietevaunun toimintoihin saadaan lisää
tarkkuutta samalla kun käyttömukavuus paranee. Laitteiston
värinäytön loogisista kuvakkeista
kokonaisuutta on helppo hallita
pelkällä sormen kosketuksella.
- Agronicin uusissa laitekokonaisuuksissa ollaan huomioitu niin
GPS:n entistä laajempi hyödyntäminen kuin koneiden etähallintakin. Koneetkaan eivät keskustele
pelkästään keskenään, vaan mukaan tulee keskustelu ympäristön
kanssa. Viljavuussuunnitelmasta
voidaan syöttää tietoja lietevaunulle ja traktorille, Mauri Autio visioi.
Resurssien riittävyys ohjelmistopuolen kehityksessä on jatkuva ongelma. Turvatakseen jatkuvan kehityksen, Agronic aloitti yhteistyön työkoneohjaukseen
keskittyneen ja ympäri maailman
toimivan CrossControlin kanssa.
Yhteistyöllä saadaan myös laaVaativa työsarka
Uutta softaa testataan aina vä- ja-alaisempaa tietoa ja kokemushintään yksi kausi prototyypissä. ta erilaisten ohjausjärjestelmien
Ohjelmistopuolen ihmiset ovat mahdollisuuksista. Suomi on Autiluonnollisesti pellolla mukana tes- on mukaan pieni markkina, jonka
taamassa kehittämiään ohjelmia. takia win-win tilanteisiin tähtäävä
Vaikka Prodevicen tuotekehitysin- maailmanlaajuinen yhteistyö on
sinöörit seuraavat tiiviisti alan ke- erittäin tärkeää.
hitystä, räätälöity lisäkoulutus on
toisinaan tarpeen.
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Hapottimet
ja varusteet
Kotimaisia PDH-hapottimia
on nyt kaksi mallia.
PDH-10
maksimituotto 10 l/min.
Tarkoitettu paalaimiin ja noukinvaunuihin.

PDH-20

maksimituotto 20 l/min.
Tuotto riittää myös tehokkaimpiin ajosilppureihin.

S- Control tuo täydellisen hapotinautomatiikan mille tahansa korjuukoneelle.

Lisävarusteena on saatavissa
LCD- näytöllinen käyttölaite.

PDH-10 vakiovarusteena oleva
pienikokoinen käyttölaite

• Laitteessa on kolme anturituloa, jokainen anturitulo
pysäyttää ja käynnistää hapottimen itsenäisesti.
• Yksi anturitulo on varustettu trippimittaritoiminnolla.
• Hapotinjärjestelmä laskee automaattisesti kuormat tai
paalit ja niille käytetynhappomäärän.

• Tässä käyttölaitteessa on trippimittaritoiminto, nimettäviä
laskurimuistipaikkoja
• 8 kpl sekä ohjelmoitava siirtopumppaustoiminto.
• Yhdessä S-Control:in kanssa voidaan rakentaa täysin
automaattinen hapotinjärjestelmä.

•
•
•
•

Helppo sijoittaa ohjaamoon sopivalle paikalle.
Merkkiledi varoittaa mahdollisista häiriöistä.
Haluttu annoistelumäärä asetetaan suoraan säätöasteikolta.
Yhdessä S-Control:in kanssa voidaan rakentaa automaattinen hapotinjärjestelmä ilman trippimittaria ja laskureita.

12

AG

- Hydrauliset pumput

TEHOKKAAT
JA EDULLISET
UPPOPUMPUT
• Sinkityt hydrauliset Agronic uppopumput veden ja lietteiden siirtoon.
• Hydraulimoottori on laadukas Danfoss-geroottorimoottori,
jonka tiivisteet kestävät täyden hydrauliikan tankkipaineen sekä
pyörityksen molempiin suuntiin.
• AG46S pumppu on tukilaakeroitu, kaksoistiivistetty ja silppuava.
• Vakiovarusteena lokaletku 5 m ja hydrauliletkut
7 m, lokaletkun päässä kiinnityskoukku.
Malli Lokaletku Hydr.letkut Moottori Öljyntarve
Ag21 3”/ 75 mm 1/2”
OMP 25 25-35 l/min
Ag34 4”/ 100 mm 1/2”
OMR 50 40-65 l/min
Ag46S 5”/ 125 mm 3/4”
OMR 50 50-65 l/min
* Tuotto on mitattu vedellä, 3,5 m nostokorkeus
** Sisältää letkut

Tuotto*
2100 l/min
3400 l/min
4600 l/min

Paino**
30 kg
40 kg
73 kg

alk. 1178,- alv 0%
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143S 4WD
- Rehunjakovaunu

143S 4WD Rehunjakovaunu
Kompaktin kokoinen
ja pienellä tehontarpeella
toimiva rehunjakovaunu.
Sopii pyöröpaaleille
sekä rehukakuille.

• Agronic lastaa paalin tai rehukakun ja jakaa sen
molemmille puolille.
• Paalista leikattavissa halutun kokoinen siivu.
Silpunpituus on aina sopiva.
• Vaunun käyttö on kevyttä ja helppoa.
Kaikki toiminnot hydraulisia.
• Hallinta kahden joystick-ohjaimen avulla.
Kuljettimen ja kaksoispumpun hallinta jalkapolkimilla.
• Kaikkia hydraulisia toimintoja voi käyttää
toisistaan riippumatta.
• Liukuohjattu. Suoravetoiset napamoottorit
jokaisessa pyörässä.
• Kaikki pyörät vetävät, maastokelpoisuus on
omaa luokkaansa.
• Konetta voi käyttää myös rehulavojen siirtoon
ja ruokintapöydän puhdistamiseen.
Tehokas 3- sylinterinen 26,5 hv Dieselmoottori.
Hydrauliikan tuotto hulppeat 40+22 l/min!

alk. 249,- /kk!
Myynihinta 23.700,- alv 0%,kysy leasingtarjous.
Voimme ostaa vaihtokoneesi ja maksaa sen.
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Agronic MidiFix, Uusi paalain, uusi
patentoitu MPC- käärin ja uusi
CrossControlliin perustuva
elektroniikka. Mauri ja Urpo
pohtimassa säätöjä.

AGRONIC
ELÄÄ TUOTEKEHITYKSESTÄ
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Jalmari Kivelä, Heikki Korpi ja Urpo Kuronen Tawi 300 kanttipaalinkäärimen ensimmäisessä koeajossa.
- Meillä on kuutisenkymmentä ammattilaista työssä. Heistä keskimäärin seitsemän työpanos on puhtaasti tuotekehitystä. Tiedän, että olemme saavuttaneet
asemamme rohkealla tuotekehitykseen
panostamisella yhdessä asiakkaidemme tarpeiden poikkeuksellisen täydellisellä huomioimisella, sanoo Agronicin
yhdessä Erkki Kivelän kanssa perustanut
Urpo Kuronen. Vuoden 2018 alkupuolella
Kuronen jätti toimitusjohtajuuden Mauri
Autiolle, joka on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran yrityksessä. Mutta tuotekehitystä ja yrityksen strategista kehittämistä Kuronen jatkaa hallitustyöskentelyn avulla.
25 vuoden aikana tuotekehityksessä
käytettävät työkalut ovat kokeneet täydellisen mullistuksen. Kynästä ja paperista ollaan siirrytty tietokoneiden maailmaan. Kuronen muistelee, kuinka he Kivelän Erkin kanssa lainasivat ensimmäisen piirustuspöydän, jonka päällä ensimmäisiä tuotteita suunniteltiin. Siirtyminen
kynästä ja paperista tietokoneella tehtävään 2D-mallinnukseen oli huima edistysaskel. Kun 3D-mallinnus tuli, se oli tavallaan tutuksi käyneen järjestelmän jatkumoa.
Ensin omassa päässä
- Kaikesta kehityksestä huolimatta ensimmäiset mallinnukset on pyöriteltävä
omassa päässä. Itse käytän yhä vieläkin
apuna kynää ja paperia, jolle luonnostelen päässäni muhineen idean. Kun se on
omasta mielestäni valmis, idea voidaan
ottaa tietokoneen 3D-ohjelmaan, Kuronen tunnustaa.
Kehittyneet tietokoneohjelmat mahdollistavat suunnitellun konstruktion tes-

taamisen eri teräslaaduilla ja ainevahvuuksilla. Taipumat ja kuormitushuiput
on helppo nähdä tietokoneen ruudulta.
Mutta mitä monimutkaisempi ja nivelletympi rakenne on, sitä tarkempana suunnittelijan on oltava tietokoneen ääressä.
Voimien määrittelyssä tapahtuva pieni
virhe saattaa kostautua valmiissa tuotteissa. Maatalouskoneeseen kohdistuvien voimien määrittely on erittäin vaativaa. Työkone saattaa olla kallellaan paalia pudottaessaan ja samalla rengas voi
pudota kuoppaan tai osua kiveen. Muuttujia on paljon ja kuormitushuiput voivat
olla uskomattoman suuria. Tämän takia
jokainen tietokoneella suunniteltu ja huolellisesti valmistettu tuote on altistettava
rajuun testiin ennen kuin se on valmis
tuotantolinjalle.
Asiakkaan ääni ratkaisee
Myyntimies on yhä edelleen tuotekehityksen tärkein kivijalka. Nimenomaan myyjä tuo kentältä asiakkaiden kommentteja. ”Miksi ette tee tätä, miksi tuo on tehty
noin ja teidän kannattaisi toteuttaa tämä näin” -kommentit ovat suunnittelijoille erittäin arvokasta palautetta. Näiden kommenttien perusteella tuotteen
seuraava kehitysversio on aina edellistä
parempi.
- Tuotekehittäjien ei auta istua liikaa
toimistossa keskenään miettimässä. Asiakkaiden kanssa keskusteltaessa ja itse
koneita käytettäessä päästää hyvin perille siitä, mitä koneisiin kannattaa tehdä
ja mitä ei. Kaikkien muutosten on aina
lähdettävä asiakkaiden tarpeista ja heidän on saatava uudistuksesta taloudellista hyötyä, Kuronen muistuttaa.
Protoja testataan huolellisesti ja nii-

tä annetaan testiin eri alueilla toimiville
urakoitsijoille. Urpo Kuronen on havainnut, että urakoitsijoilla on eräänlainen sisäsyntyinen halu kehittää koneita. Heillä
on intoa, kun saavat viedyksi omia ideoitaan eteenpäin. Tehtaan konetta käyttäessään heillä ei ole mitään riippuvuutta
koneeseen. Näin tuotekehitykseen tulee
raadollisen hyvää palautetta. Luonnollisesti Agronicin suunnittelijat ovat myös
itse käyttämässä kehittämiään koneita.
Materiaalit kehittyvät

sessissa. Ne ovat vaikeammin särmättäviä. Ne ovat erittäin kestäviä, mutta ne
myös joustavat, mikä ei suinkaan ole kaikissa rakenteissa toivottavaa. Paras hyöty suurlujuusteräksillä saavutetaan nostureissa, missä rakenteen on oltava mahdollisimman kevyt ja kestävä eikä pienestä joustosta ole haittaa.
Maaleissa on niin ikään tapahtunut
kehitystä. Nyt maalivalikoima on laajentunut huomattavasti ja pohjakäsittelyaineistakin on mahdollista valita kulle-

25 vuoden aikana tuotekehityksessä
käytettävät työkalut ovat kokeneet
täydellisen mullistuksen. Kynästä ja
paperista ollaan siirrytty tietokoneiden
maailmaan.
Tuotteiden kehittämisessä ideoiden lisäksi materiaaleillakin on oma osuutensa
laadun ja käytettävyyden parantamisessa. Suurlujuusteräkset ja kulutusteräkset
ovat tulleet kuluneen 25 vuoden aikana
mukaan valmistusohjelmaan. Teräksen
ominaisuudet ovat parantuneet, vaikka
niiden lujuusluokka olisi pysynyt samana. Hitsaustekniikan kehittymisen myötä
kokoon hitsattavan tuotteen muodonmuutokset on saatu minimoiduksi. Etenkin häkkirakenteet ovat yllättävän vaativia hitsattavia, jotta muodonmuutokset
pysyisivät aisoissa.
Suurlujuusterästen käyttö vaatii kokonaan uuden toimintatavan valmistuspro-

kin koneelle täsmälleen oikea vaihtoehto.
- Yhä edelleen pintakäsittelyaineet ruiskutetaan sähköstatiikan avustamana
käsin kiinni tuotteeseen. Valvomme tarkasti pinnoitteiden kalvopaksuuksia, jotta tuote kestäisi ankarissa oloissa siistinä
ja ruostumatta. Käytämme myös kuuma- ja sähkösinkitystä tiettyihin pienempiin osiin, Urpo Kuronen selvittää pintakäsittelyn hienouksia.
Yhteistyö asiakkaan kanssa
tukee tuotekehitystä
Tietokoneet tekivät tuloaan työkoneisiin
jo parikymmentä vuotta sitten. Agronic
oli ensimmäisten valmistajien joukossa

hyödyntämässä tätä urakoitsijoiden ja
viljelijöiden työtä helpottavaa teknologiaa. Kuronen muistelee, että kryptiset
käyttöliittymät ja ohjelmat vaativat alkuun opastusta, jotta käyttäjät olisivat
saaneet niistä täyden hyödyn.
- Siinä vaiheessa huomasimme koneiden käytönopastuksen tärkeyden. Olemme jatkaneet asiakkaidemme perehdyttämistä, vaikka käyttöliittymät ovat tulleet helpommiksi. Toisaalta laitteisiin on
tullut valtavasti lisää ominaisuuksia, joiden käytön opastaminen asiakkaille on
tärkeää. Kun urakoitsija ja viljelijä osaavat käyttää konettaan mahdollisimman
tehokkaasti, niin heiltä saadaan myös
hyviä ideoita tuotekehitykseen, Kuronen
perustelee.
Ole valmis
Kurosen käsityksen mukaan ruuan tuotannossa tulee tulevaisuudessa vääjäämättä mullistuksia. Ruokaa tuotetaan
entistä enemmän keinovalossa ja jopa ilman multaa. Alamme myös syödä hyönteisiä. Suomi on kuitenkin erinomaisessa
tilanteessa ilmaston suhteen. Viljeltävät
kasvit ja viljelytekniikat tulevat taatusti
muuttumaan. Jo reilun kymmenen vuoden kuluttua näkymä pelloillamme saattaa poiketa melkoisesti tämänhetkisestä.
- On mahdotonta sanoa, mitä ja miten
me Suomessa muutaman vuosikymmenen kuluttua tuotamme. Konevalmistajana meidän on oltava koko ajan hereillä ja
tunnusteltava ilmapiiriä, mihin suuntaan
kehitys on menossa. Näin kykenemme
vastaamaan kyllin ripeästi asiakkaiden
tarpeisiin, Kuronen arvioi.
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MIDI

- Yhdistelmäpaalaimet

Midi yhdistelmäpaalaimia
on nyt kaksi mallia.

Kiinteäkammioinen
MidiFix
Paalikoko on kiinteä n. 550 litraa

Muuttuvakammioinen
MidiVario II
Paalien tilavuus valittavissa välillä 520-670 litraa

PAALIT
HELPPOJA
KÄSITELLÄ
Molempien paalien leveys
on 85 cm, joten ne ovat
helppoja pyöritellä vaikka
käsin kapeistakin ovista.
• Paalainosa valmistetaan Japanissa,
käärin on erittäin nopea meillä valmistettu uuden
sukupolven Agronic MPC.
• Koneissa on erittäin helppokäyttöinen ProDevice Oy:n
valmistama suomenkielinen käyttölaite.
• Lisävarusteena on saatavissa mm. integroitu
PDH-hapotinjärjestelmä.
• Paalit sopivat erinomaisesti hevosten ja porojen
ruokintaan.
• Paalin avaus ruokintaa varten tapahtuu esim.
yksinkertaisesti rullaamalla paali auki.

Multibaler

- Yhdistelmäpaalaimet
MR820

Paalikoko leveys 85cm, halkaisija 80-90cm

MR1210

Paalikoko leveys 100cm, halkaisija 100-120cm

Multibaler yhdistelmäpaalaimet sopivat
mm. maissin, kutterinpurun. appeen,
tarkkuussilputun tuorerehun ja turpeen paalaukseen

ERITTÄIN
MONIKÄYTTÖINEN
PAALAIN
MR 820 paalit siirrettävissä
vaikka käsivoimin.
• Paalien sidonta tapahtuu verkolla tai sidontamuovilla.
• Paalit voidaan tarvittaessa kääriä, käärintäkalvo
muodostaa paalille säänsuojan, joten paalit
voidaan varastoida vaikka ulkona.
• Agronic Multibaler toimii täysin automaattisesti, yksi
henkilö voi hoitaa kuormauksen, paalien siirron ja
koneen valvonnan.
• Paalainosa valmistetaan Japanissa, käärin ja
ohjauselektroniikka suomessa.
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Jari Arolan ja Juha Kesälahden
mukaan Agronicin 1302 RR HiT on

OIKEA PAALAIN
POHJOISEN
OLOIHIN

Sallassa lihakarjatilaa pitävä Jari Arola ja lypsykarjatilallinen Juha Kesälahti miettivät muutama
vuosi sitten, kuinka tuorerehun
tekoa saisi järkeistettyä ja kuinka
rehustuksen kokonaiskustannus
saataisiin pidetyksi mahdollisimman alhaisena.
Tilojen pellot olivat osin kivennäismaata, mutta myös pehmeitä turvepeltoja ja jänkää. Aiemmin tilat korjasivat rehua noukinvaunulla laakasiiloon ja osin yksikköpaalaimellakin. Työvoimapulan takia rehunkorjuuseen oli
saatava kestävämpi ratkaisu.
Vuoden 2016 keväällä isännät hankkivat omistamansa Aroke oy:n lukuun Agronicin 1302 RR
HiT -kombipaalaimen muovisidontalaitteella. Valintaan vaikutti Agronicin teliratkaisu ja muhkeat 560/45R22,5 renkaat. Kun
yhdistelmän omapaino on vain
4800 kiloa, pellon tiivistymisestä
tai raiteiden muodostumisesta ei
ole pelkoa. Tiloilla käytössä oleva
karhotin ja kaivinkone ovat myös
Aroke-yhtiön omistuksessa.

men teli murtaa käännöksissä
nurmen pintaa. Tämä pelko on
osoittautunut aiheettomaksi. Tiukoissakin käännöksissä nurmi jää
virheettömään kuntoon. Toinen
paalaimen mainio ominaisuus on
sen leveä raideväli. Paalaimen telipyörät kulkevat traktorin raitei-

varmistuttiin siitä, että jatkossa
isännät taatusti pärjäävät paalaimen kanssa.
- Perehdytys oli erittäin tarpeellinen juttu. Saimme monta erittäin hyödyllistä vinkkiä paalaimen
käyttöön. Luonnollisesti alkuun
piti tehdä säätöjä ennen kuin kun-

Kun yhdistelmän omapaino
on vain 4800 kiloa, pellon
tiivistymisestä tai raiteiden
muodostumisesta ei ole pelkoa.

den ulkopuolella. Tämä ratkaisu
vähentää merkittävästi kasvuston tallautumista ja pellon tiivistymistä. Olemme ajaneet jopa
reilusti alle kilon rengaspaineilla,
mikä entisestään on parantanut
tilannetta, Jari Arola perustelee.
Sekä Kesälahti että Arola ovat
erittäin tyytyväisiä tilalla saamaansa käyttökoulutukseen.
Paalain käytiin läpi yhdessä tehtaan asiantuntijan kanssa. KaikKantava teli
- Jotkut varoittelivat, että paalai- ki säädöt katsottiin kohdalleen ja

nollisia paaleja saatiin, Mutta siinähän sitä opimme mekin. Ja yksi
iso plussa Agronicin kohdalla on
se, että puhelimella saa aina asiantuntijan kiinni tehtaalta. Tämä
antaa mukavasti varmuutta rehuntekoon, Arola ja Kesälahti perustelevat.
Muovisidonta toimii
Paalin tiiviys on isäntien mukaan
aina ollut esimerkillisen hyvä rehun kosteudesta riippumatta. Jo 8500 paalia on tehty ja mukavasti olemme Agronicin kanssa pärjänneet toteavat Jari Arola (vas.) ja Juha Kesälahti.
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Kuusinkertaisen muoviin käärittyjen paalien säilyvyydessä ei ole
ollut moitteen sijaa. Muovisidonta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi niin pellolla paalattaessa
kuin navetassa paaleja auottaessa. Jäisestäkin paalista sidontamuovi irtoaa kohtuullisen mukavasti. Muovileikkuri toimi hyvin
myös ohuilla esivenytetyillä kalvoilla.
Agronicin automaattinen keskusvoitelu ja ketjun voitelu ovat
osoittautunut erittäin tarpeellisiksi. Kiireisenä korjuuaikana tarvittavat kohteet tulevat taatusti
rasvatuksi eikä aikaa tuhraannu
prässin ja tippakannun kanssa
touhuamiseen.
Kesälahden ja Arolan tekemät
paalit ovat painaneet jopa 1100
kiloa. Painavimmat paalit on tehty kaurasta kokoviljasäilörehuna,
jolloin viljan tyvessä on ollut uudistettava nurmi tulossa. Rehu on
ollut maittavaa ja ravintoarvoltaan ensiluokkaista. Molemmat
viljelijät uudistavat nurmensa viiden vuoden välein. Mutta lähes
poikkeuksetta nurmet täydennyskylvetään vuosittain.
- Täydennän suojaviljaan kyl-

vettyä nurmea heti ensimmäisenä syksynä noin kymmenen kilon
nurmisiemenmäärä hehtaarille.
Teen kaikki täydennyskylvöt mahdollisimman myöhään syksyllä, jolloin siemen lähtee itämään
vasta keväällä lumen sulamisen
jälkeen. Keväisin täydennyskylvö
ei tahdo onnistua, sillä keskellä
peltoa kasvusto jo vihertää, kun
metsän reunoissa saattaa vielä
olla lunta, Jari Arola kertoo.
Työhuiput tasaantuvat
Paalit jätetään pääsääntöisesti pellolle, sillä talvella on paremmin aikaa hakea niitä pois. Syksyllä ja talvella vasta pellon ollessa
roudassa paalit on järkevämpikin
hakea navetalle. Paikallinen bioenergiayrittäjä on joskus hakenut
risujen ja kantojen kuljetukseen
tarkoitetulla rekallaan paaleja
kaukaisimmilta lohkoilta. Täysperävaunuun mahtuu noin 64 paalia kyytiin. Isännät toteavat kuin
yhdestä suusta, että ammattilaiselta nosturinkäyttäjältä kuorman lastaus ja purku sujuu uskomattoman ripeästi.
Arolan navetassa on kasvamassa 290 lihaeläintä ja Kesälah-

den navetassa on lypsyssä kolmisenkymmentä lehmää. Korjattavaa rehualaa on yhteensä reilut 130 hehtaaria. Kahden sadon
periaatteella saadaan vuosittain
korjatuksi noin 2300 biologisella
säilöntäaineella säilöttyä rehupaalia. Arolan ja Kesälahden mielestä happo ei ole oikea säilöntäaine sen kummemmin paalainta
kuin paalaajaakaan ajatellen.

Rehuntekijät vasemmalta Juha
Kesälahti, Jarkko Arola, Tiina Arola,
Jari Arola ja Anni Arola.
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ACC PULSE M
- Yhdistelmäpaalain

ACC PulseM
tehokkaampaa pyöröpaalausta ja
markkinoiden tiiveimmät paalit

SUOMEN OLOSUHTEISIIN
Uuden sukupolven yhdistelmäpaalain
• Täynnä uusia käyttöä helpottavia ja rehunlaatua
parantavia ominaisuuksia.
ACC, Active Chamber Control, Aktiivinen
paalikammionvalvonta.
• ACC varmistaa aina mahdollisimman tiiviit paalit.
• Paalin tiiviyttä ja halkaisijaa voi muuttaa vaikka kesken ajon.
• Painetta valvotaan paalauksen aikana ja jos paine putoaa
jostain syystä, järjestelmä palauttaa sen automaattisesti.
• Jos traktorin voimanoton kierrokset laskevat liian alas,
ACC suojelee voimansiirtoa vähentämällä hetkellisesti
puristuspainetta ja jotta kuljettaja ymmärtäisi pysähtyä,
tästä tulee äänimerkki ja ilmoitus käyttölaitteelle.
Silpputeräautomatiikka
• Automatiikka ajaa halutessasi terät alas ennen sidontaa.
Tästä johtuen variseminen on vähäistä, ja myös oljen
paalaus helpottuu. Paalit kestävät myös paremmin siirtelyä.
1000 rpm voimanotto
• Äärimmäisen tiiviitä paaleja voidaan ajaa kuormittamatta
traktorin voimansiirtoa liikaa.
• Hydraulisesti kytkettävä noukkimen ja sullojan peruutus.
• Noukinta ja sullojaa voidaan pyörittää kahteen suuntaan. •
• Tukos poistuu käsin koskematta

Vakiovarusteena telipyörästö.
• Paalaimen renkaat kulkevat eri jälkeä kuin traktorin.
• Vakiona on 560/45R22,5 ja lisävarusteena
710/35R22,5 Nokian Country King vyörenkaat
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Yksityiskohtia, jotka takaavat
suorituskyvyn
Erittäin tiiviit ja välittömästi käärityt paalit:
ensiluokkainen rehun laatu

Muovi/verkkosidonta on vakiovarusteena.

Säätövapaat kalvonkiristimet.

Suomenkielinen paalaimen käyttölaite

• Muovi ei menisi paalin ympärille täysleveänä,
mutta kun se ensin syötetään köytenä, ei muovi
rikkoudu eikä tartu teloihin tms.

• Kiristysaste 70%. Voit käyttää 750 ja 500 mm kalvoa.

• Paalaimen ja hapottimen hallinta tapahtuu yhden
yksinkertaisen käyttölaitteen kautta.

• Muovi muodostaa paalin pinnalle ilmaa pitävän
kerroksen, joten rehun laatu paranee entisestään.
• Ruokintavaiheessa helppo poistaa paalista.
Se irtoaa yhtä aikaa käärintämuovin kanssa.

• Katkontalaite painaa kalvon väliin ylhäältä päin.
• Kalvo kapenee n. 5 cm:n matkalle, tämä lisää
varmuutta käärinnän aloituksessa.
• Toiminta on 100% varmaa kaikissa olosuhteissa.

• Toimintavaiheet sekä hapottimen ja terien tila
näkyvät selkeästi näytöllä.
• Paalaustiedot, haponkulutus ja työajat tallentuvat
nimettäville muistipaikoille.

• Ei myöskään jäätyessään tartu paalin pintaan.
Tästä syystä Vapo Oy on käyttänyt muovia jo
vuosien ajan kuivikepyöröpaalen sidonnassa.
• Sidontamuovi sopii olkipaalien sääsuojaukseen.

Tämä noukin ei rajoita paalausnopeutta.
• Esteetön näkyvyys noukkimelle.
Keskusvoitelujärjestelmä
Laakeritakuu
• Paalikammion telojen liukulaakeri.
• Takuu 5 vuotta tai 50.000 paalia!

• Keskusvoitelupumppu pumppaa rasvaa aina,
kun kone käy. Säiliön tilavuus riittää pitkänkin
päivän tarpeisiin.

• Noukkimessa 80 kpl kaksoispiikkejä.
Piikit viidellä akselilla.
• Automaattinen ylikuormasuojaus, peruutus
ja karhonpaininrulla ovat vakiovarusteita.
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LAATULIHAA
KOTIMAISEEN
LUOTTAEN

Vesa Erosen mukaan suomalaista kannattaa suosia, olipa kyseessä ruoka tai maatilalla tarvittavat tuotantopanokset ja koneet.
Liperiläinen Vesa Eronen aloitti tilanpidon vuonna 1999. Tällöin
Havukkaniemen tilalla oli vuokramaineen noin 30 hehtaaria peltoa. Eronen valitsi isännyyden
ottaessaan tuotantosuunnaksi
naudanlihan tuotannon.
Tilaa on kehitetty harkitun ripein askelin. Viljelyssä on vuokraja sopimusviljelymaineen lähes
600 peltohehtaaria. Puolen vuoden ikäisenä tilalle saapuvat sonnit lihotetaan teuraspainoltaan
360 kilon paremmalle puolelle.
Viime aikoina tilalla on tuotettu
noin 450 000 kiloa suomalaista
naudanlihaa. Tekemisen meininki
Havukkaniemen tilalla jatkuu, sillä lokakuun alkupuolella kuudes
navetta saatiin käyttöön. Laajennuksen myötä lihantuotanto nousee 600 tonniin vuodessa.

jille. Erittäin monen kotimaisen
koneen tekninen edistyksellisyys,
laatu ja hinta ovat mainiolla tasolla, Vesa Eronen summaa.
Navetoissa kasvavat sonnit
tuottavat mittavan lihamäärän
ohella reilun 20 000 kuutiometriä lietelantaa. Tulevaisuudessa
levitettävä määrä nousee Erosen
mukaan lähemmäksi 30 000 kuutioon kesässä. Erosen mukaan liete on erinomaista lannoitetta niin

Kasvukunto kunniaan
Lypsykarja on nurmialueen
runko ja peruskivi, jonka varaan
myös kotimainen naudanlihan
tuotanto nojautuu. Kotimaista
laatulihaa tuottavan tilan isäntä pitää kotimaisuutta arvossa
myös konehankintoja tehtäessä.
Raha kannattaa jättää mahdollisimman tehokkaasti kotimaan
kiertoon.
- On vähintäänkin kohtuullista, että viljelijät käyttävät mahdollisuuksien mukaan kotimaista
kalustoa tuottaessaan kotimaista ruokaa suomalaisille kulutta-

nurmelle kuin viljallekin. Levitykseen on kuitenkin keskityttävä
huolella ja valittava oikea kalusto, jotta ravinteet saadaan kasvien käyttöön täysimääräisesti.
Myös pellon rakenne on otettava
huomioon, kun levityskalustosta
päätetään.
- Kun kuulin Agronicin rapuohjatusta kärrystä, kiinnostuin asiasta. Pellon tiivistymisen ehkäisy
on otettava tosissaan, jos mielitään saada tarpeeksi paljon ja
riittävänhyvälaatuista rehua siiloon. Tiivistynyt maa ei tuota satoa entiseen malliin ja raiteiden-

muodostuminen lisää multariskiä
rehussa. Pellon kasvukunnon vaaliminen on menestyvän tilanpidon
peruskivi, Vesa Eronen perustelee.
Traktoreille riittä töitä
Itsekulkeva lietteen levitinkin oli
mietinnässä, mutta traktoria ja
vaunua käytettäessä neliösentille tulevan painon lisäksi myös yhdistelmän akselipainot saadaan
pidetyksi kurissa. Kolmiakseli-

Tiivistynyt maa ei tuota
satoa entiseen malliin ja
raiteidenmuodostuminen lisää
multariskiä rehussa.
nen HXA jakaa painon mukavan
laajalle alalle ja kolmiakselisessa
vaunussa on vakiona etuakselin
nosto. Tällä saadaan tarvittaessa
lisää aisapainoa tyhjällä vaunulla siirtoajossa tai vastaavasti pellolla pahassa paikassa. Vaunussa
on Nokian ELS 850/50 R30,5 teräsvyörenkaat, joiden suurin ajonopeus on 60 km/h. Eronen muistuttaa, että monipuoliseen työhön
taipuvalle traktorille on isolla tilalla ympärivuotisesti käyttöä, toisin
kuin itsekulkevalle levittimelle.
Multaimen ja vaunun kanssa
pellolla olevassa Valtra T 234:ssä Havukkaniemen tilan isännät vasemmalta: Peetu, Konsta ja Vesa Eronen.
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saa vastaukset kulloisiinkin kysymyksiin. Myös yrityksen varaosapolitiikka sesonkiaikaisine päivystyksineen on työnteon jatkuvuuden kannalta arvokas lisä. Osia
ja neuvoja ei tarvitse odotella
päiväkausia, kuten monien ulkomaalaisten koneiden kanssa tuppaa käymään.
- Meidän vaunun perässä on
yhdeksänmetrinen kiekkomultain
Asiakasta kuunnellaan
Agronicin toteuttama pakko-oh- tavanomaisen kahdeksanmetrijaus on osoitus kotimaisesta inno- sen asemasta. Tämä multaimen
voinnista. Traktorin ja vaunun vä- räätälöinti juuri meidän tarpeisiin
lissä, vetoaisan sivulle ei ole kään- on erinomainen osoitus siitä, ettösädettä pienentävää tankoa tä Agronicillä asiakasta kuunneltai vaijereita. Kaikki akselit ovat laan ja kaiken lisäksi toimitaankin
kääntyviä. Akselit keskitetään au- sen mukaan, Eronen kiittelee.
tomaattisesti ja tarkasti oikeaan
kulmaan, jolloin renkaat kestävät
mainiosti eikä pellon pinta murru.
- Siirtyminen Valtran automaattiohjaukseen pitää nurmen
pinnan kaikissa oloissa vahingoitPellon kasvukunnon vaaliminen on
tumattomana, koska vaunulla ei
menestyvän tilanpidon peruskivi.
tarvitse palata edellisen levitykAgronicin toteuttama rapusen laitaa takaisin. Automaatilla
ohjaus on osoitus kotimaisesta
voidaan jättää täsmälleen yhden
innovoinnista. Traktorin ja vaunun
työleveyden levyinen kaista väliin.
välissä ei ole kääntösädettä
Tämän lisäksi Agronicin päisteaupienentävää tankoa tai vaijereita.
tomatiikka ja tarkka määränsääAkselit keskitetään automaattisesti
tö tuovat lietteen levitykseen tarkja tarkasti oikeaan kulmaan,
kuutta ja helppoutta, Vesa Eronen
jolloin renkaat kestävät mainiosti
selventää.
eikä pellon pinta murru. Pellon
Agronicin tehtaan toiminta entiivistymisen ehkäisy on otettava
nen ja jälkeen konekaupan on
tosissaan, sillä tiivistynyt maa ei
Erosen mukaan oikealla malliltuota satoa entiseen malliin ja
la. Tehtaalta löytyy aina puheliraiteiden muodostuminen lisää
men päähän asiantuntija, jolta
multariskiä rehussa.
ja Agronic HXA-vaunussa on matala yleispaine renkaissa. Levitystyössä oleva yksikkö on aina pellolla ja sen säiliö täytetään kahdella siirtoajossa olevalla traktorilla ja vaunulla. Näin toimien
turhaa ajoa pellolla ei tule ja niin
pelto kuin maantiekin pysyvät
puhtaampina.
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VLM

- vetoletkujärjestelmä

Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lietteenlevitykseen.
AJATUKSELLA
TEHTY
• Traktorin nostolaite pidetään vakio-asennossa.
Nosto ja lasku multaimen sylintereillä.
• Multain voi kääntyä ja kallistua työasennossa ja
se lukittuu keskelle yläasennossa.
• Lisävarusteena päisteautomatiikka.
• Vakiovarusteena virtausmittari.
• Kääntyvä teleskooppipuomisto, ei peruuttelua
päisteissä. Letku ei jää multaimen alle.
• Vähemmän vääntöjä traktoriin.
• Puomisto ei kilpailijoista poiketen väännä multaimen
siipiä kaarteissa.
• Puomi kääntyy multaimen ja traktorin välistä,
painopiste mahdollisimman edessä.

Voidaan varustaa
veitsimultaimella.
• Työleveys 8 tai 12 metriä, erillisjousitetut laahavantaat.
• Vannasväli on 30 cm, 12 mm kapeat kumiset lietesuuttimet
kestävät kulutusta ja ovat käytännössä tukkeutumattomat.
• Runko on järeä, koska se perustuu kiekkomultaimeen.
• Puomisto pääsee kääntymään ja kallistumaan
traktorista riippumatta. Runkorakenteesta johtuen
multaus onnistuu myös kaarteissa.
• Laahavannas toimii kaikissa olosuhteissa. Muotoilusta
johtuen se ei kerää maata myöskään kevyillä mailla.
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Pumppuyksikkö
Suomen olohin tehty. Itseimevä repijäterillä.
Voidaan imeä siirtokontista tai suoraan lietealtaasta.

Pumppuvaunu
Vaunuun voidaan asentaa pumppukuormain
teleskoopilla, korkeapainepumppu ja kompressori.

Voidaan varustaa
kiekkomultaimella

Legendaarinen
Agronic jakolaite
• Kaksivaiheisesti silppuava, erittäin läpäisevä ja tarkka Agronic jakolaite.
• Runko ja jakopalkki sinkitty, leikkaavat pinnat koneistettu, kulutusosat hardoxia,
akselit sekä ruuvit ruostumatonta terästä. Huoltoväli yli 50.000 m3.
• Vakiona hydraulinen kivitaskun tyhjennys.
• Vakiona avara 4- haarajakopalkki. Tarkkaa levitystä paksulla mullin lietteellä ja
suurilla ajonopeuksilla.

• Työleveys 6.4m tai 8 m. 32 tai 40 kpl kiekkoja. Oikeaoppinen kiekkoväli 20 cm
takaa tasaisen kasvun.
• Puomisto pääsee kääntymään ja keinumaan maanpinnan mukaan.
• Myös kiekot pääsevät pareittain kääntymään, erittäin ketterä.
• Kiekot valmistettu karkaistusta booriteräksestä, yhdellä kiekolla saavutetaan
pieni vetovastus ja siisti työnjälki.
• Kiekot auraavat 1,5 astetta, suurempi ura, parempi imukyky.
• Kapeat suuttimet 12 mm.
• Säädettävä kartiorullalaakerointi jatkaa kiekon laakereiden ikää.
• Jousitus kierrejousin, vantailla erittäin laaja, lähes 50 cm liikerata.
Kiekot seuraavat maanpintaa.
• Lisävarusteena leveämmät kiekot ja jälkihara mustalle maalle.
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Hankkija Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä MMM, agronomi Jyrki Lepistö muistelee Agronicin ja Hankkijan yhteistä taivalta lämpimästi. Lepistö kertoo
tavanneensa Kivelän Erkin ja Kurosen Urpon ensimmäisen kerran
vuonna 1997, kun hän meni Hankkijan palvelukseen. Lepistön ensimmäinen työ Hankkijalla oli konepuolen tuoteryhmäpäällikön
toimi.
- Kävin luonnollisesti heti työurani alussa tutustumassa myös
Agronicin tehtaaseen. Alkuvaiheessa neuvoteltiin Kurosen ja
Kivelän kanssa useampaan otteeseen liiketoimintaan liittyvistä asioista. Erkki hoiteli markkinointia ja jatkossa olinkin hänen
kanssaan enemmän tekemisissä. Kummastakin yrittäjistä saamani ensikokemus oli myöntei-

SITOUTUMINEN
JA AMMATTITAITO
VAKUUTTIVAT

kombi osoitti Agronicin kykyä terävään tilannearvioon ja nopeaan innovointiin. Mitään varsinaista läpimurtotuotetta Lepistö
ei osaa Agronicin tuotevalikoimasta nimetä. Läpimurron tai
menestymisen yhtenä tärkeänä
avaimena on ollut ajan hermolla
eläminen.
- Agronicin tuotevalikoima on
elänyt vuosien varrella. Tämä on
minun mielestäni oivallinen osoitus siitä, että yrityksessä on seurattu ja seurataan edelleen maatalouden kehitystä ja viljelijöiden
sekä urakoitsijoiden tarpeita erittäin tarkalla silmällä, Lepistö arvioi.
Agronicin vahva panostus tuotekehitykseen on ollut yksi menestymisen kulmakivistä. Luonnollisesti Hankkijan suunnalta on
annettu jatkuvaa asiakaspalau-

Agronic on Lepistön kokemuksen
mukaan osoittanut esimerkillistä
ripeyttä esiin pompanneiden
ongelmien ratkaisussakin
sen vakuuttava. Ammattimainen
sitoutuminen, innovatiivisuus ja
eräänlainen intohimo omaan tekemiseen tekivät nuoreen tuoteryhmäpäällikköön vaikutuksen,
Jyrki Lepistö kertoo.
Lepistön tullessa Hankkijan
palvelukseen Agronicin ykköstuote oli paalisilppuri. Kohta sen
perään tuotantoon saatiin myös
paalinkäärijä. Heti ensimmäisellä
matkalla Lepistö sai koko yrityksestä ja henkilökunnasta mukavan turvallisen vaikutelman. Agronicin valmistamat tuotteet olivat hyviä, mutta sen lisäksi myös
henkilökunnan ammattitaito ja
sitoutuneisuus vaikuttivat olevan
poikkeuksellisen vankalla pohjalla.
Vuosien saatossa Agronicin
tuotevalikoima kasvoi. Orkelin
yhteistyön kautta kehitetty paalaimen ja käärijän yhdistelmä eli

tetta ja vinkkejä koneiden kehittämiseen. Sujuva yhteistyö konevalmistajan ja koneita markkinoivan tahon välillä on Lepistön kokemuksen mukaan ensiarvoisen
tärkeää.
Koneita kehitettäessä kaikki ei
mene aivan suunnitelmien mukaan. Hankaluuksia tulee väistämättä eteen. Agronic on Lepistön
kokemuksen mukaan osoittanut
esimerkillistä ripeyttä esiin pompanneiden ongelmien ratkaisussakin. Yrityksessä ei olla koskaan
jääty tyytyväisenä oleskelemaan,
kun uusi kone on saatu markkinoille. Jatkuvalla tutkimisella ja
testaamisella hyviäkin koneita on
näin toimien pystytty jatkuvasti
parantamaan.
- Hankkijalla oli takavuosina
selkeästi puute huippuluokan lietevaunusta. Yhteisen ideoinnin
jälkeen Agronicillä asia otettiin

vakavasti ja yritys kehitti erittäin
edistyksellisen ja tehokkaan lietevaunun. Vaunuun on vuosien
saatossa tullut uudistuksia ja innovaatioita, joiden jälkeen markkinointi on sujunut entistäkin sujuvammin, Lepistö kiittelee.
Yksi tärkeä osa-alue Agronicin
menestymisessä on ollut asiakaspalvelu. Eritoten asiakkaista
huolehtiminen konenkaupan tekemisen jälkeenkin on Lepistön
mukaan yrityksessä hoidettu viimeisen päälle. Asiakkaista on
huolehdittu kelloon tai kalenteriin
vilkuilematta. Tällainen toiminta
luo varmuutta sekä koneita myyvälle taholle että koneita käyttäville urakoitsijoille ja viljelijöille.
Konevalmistajalle hyvä asiakassuhteiden hallinta puolestaan takaa toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.
- Agronic on Hankkijalle erittäin positiivinen kumppani, joka
on koko ajan ollut menossa oikeaan suuntaan, summaa Lepistö
lopuksi.

Jyrki Lepistö on havainnut, että
Agronicin tuotevalikoima on
elänyt vuosien varrella. Tämä
on osoitus siitä, että yrityksessä
seurataan maatalouden kehitystä
ja viljelijöiden sekä urakoitsijoiden
tarpeita erittäin tarkalla silmällä.
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Keltec
paalileikkurit

Halkaisee
paalin ja
poistaa muovin
sekä verkon

Yksinkertainen käyttää
•
•
•
•
•
•
•
•

Etukuormainsovitteinen.
Muovinpoistopihti riittävän leveä ja ylhäällä.
Irrotettu muovi ei jää rehun alle.
Halkaistu paali nopeuttaa apevaunun toimintaa.
Paali voidaan viipaloida useampaan osaan.
Lisävarusteena pikakiinnitteinen kauha.
Valmistettu Irlannissa.
Maahantuonti ja myynti Agronic Oy.

•
•
•
•
•

KT 44, paino 480 kg, paalin halkaisija max. 1400 mm,
KT 45, paino 500 kg, paalin halkaisija max. 1800 mm,
Lisävarusteena pikakiinnitteinen kauha, mallikohtaiset sovit.
Eurosovitteet vakiona.
Hydrauliikan tarve: 1 kpl 2-toiminen.

Ennakkohintaan:
KT 44

4830,KT 45

5250,-

Leikkaus järeää ylärunkoa vasten.
Pihti nappaa muovin automaattisesti.

Muovi ja verkko pysyvät leveässä pihdissä.
Pihti aukeaa vasta kun terä on täysin alhaalla.

Leikkuri toimii myös talikon tavoin.
Terä pitää rehukasan paikoillaan.

Hinta vapaasti Haapavedellä
Hinnat alv 0%
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RAVINTEET
TALTEEN
JA PELTO
KUNTOON
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Taistelu pellon tiivistymistä vastaan käy kovana.
Vaikka Suomessa routa useimpina talvina maata kuohkeuttaakin,
kannattaa meilläkin tiivistymisen ehkäisyyn paneutua toden teolla.
Tätä silmällä pitäen Agronic Oy suunnitteli ja valmisti yhden
markkinoiden kehittyneimmistä vetoletkulevittimistä.
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Traktorinkuljettaja Pinja Kuntsi liittää levitysletkun toiseen tottuneen varmasti.
Taistelu pellon tiivistymistä vastaan käy kovana. Vaikka Suomessa routa useimpina talvina maata kuohkeuttaakin, kannattaa
meilläkin tiivistymisen ehkäisyyn
paneutua toden teolla. Tätä silmällä pitäen Agronic Oy suunnitteli ja valmisti yhden markkinoiden kehittyneimmistä vetoletkulevittimistä.
Tässä pellon tiivistymistä ehkäisevässä järjestelmässä lietealtaalla oleva painepumppu työntää
sekoitetun lietteen letkua myöten
pellolle. Levitystyötä tekevässä

min huollettava ja liikkuu pienemmällä polttoaineen kulutuksella,
Salminen sanoo.
Salminen on käynyt asiakkaidensa kanssa perusteellisesti läpi,
haluavatko he pelloillensa letkulevittimen vai vaunun. Useat viljelijät pitivät letkulevitintä järkevänä
vaihtoehtona pelkästään pidemmän levityskauden vuoksi. Keväällä pellolle päästään hieman aiemmin, mikä tasaa mukavasti kevätkiireitä eikä syksyn märkyys hidasta levitystä.

Kylmään ja kosteaan maahan
levitetyn lietteen typpihävikki on
myös minimaalinen.
traktorissa on kytkettynä ainoastaan veitsimultaimella varustettu
levitin. Leveillä renkailla kulkeva
traktori pystyy liikkumaan kevätja syyskostealla pellolla ilman liiallista tiivistymisen pelkoa ja raiteiden muodostumista. Kylmään
ja kosteaan maahan levitetyn
lietteen typpihävikki on myös minimaalinen.
Tilakohtainen ratkaisu
Menetelmä sopii pehmeille maille
ja rinnepelloille erittäin hyvin, mihin painavan tankin kanssa ei ole
asiaa. Vetoletkulevityksellä ravinteet saadaan myös mahdollisimman tarkasti hyödynnetyksi.
Letkulinjojen levittäminen ja keruu, tiestön kunto, palstojen sijainti ja monet muuttuvat tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Näin ollen ratkaisu on aina tilakohtainen.
Uudenmaan Koneurakointi Oy
otti Agronicin vetoletkumenetelmän palveluvalikoimaansa keväällä 2017. Levittimessä on asiakastoiveiden perusteella 12 metriä
leveä veitsimultain, jolla vetovastus on kohtuullisen pieni, mutta leveys riittävän suuri.
- Meidän alueella asiakkaat pitävät veitsimultaimesta, koska se
ei vioita ollenkaan kasvien juuristoa. Urakoitsijan kannalta veitsimultain on puolestaan helpom-

Sadekesän pelastus
- Kesä 2017 ja etenkin sateinen
syksy olivat vetoletkulevittimelle
erinomaista aikaa. Usealla tilalla vaunulevitys ei olisi tullut kysymykseenkään pellon märkyyden
takia. Letkulevittimellä sen sijaan
saimme lietteet maahan ilman
raiteiden syntymistä. Tämän takia asiakkaat lähes poikkeuksetta
tilasivat vetoletkulevittimen pel- Lisättävä letku otetaan traktorin keulalla olevasta kelasta ja vastaavasti levitystyön päätyttyä letku kelataan hydraulisesti keulakehikkoon.
loilleen jatkossakin, Salminen selostaa tyytyväisenä.
Pumppuyksikkö ja kompressori
ovat traktorilla hinattavassa vaunussa, mutta pelkkä pumppu on
mahdollista hankkia nostolaitesovitteisena. Vaunussa on Agronicin
pumppukuormain syöttämässä lietettä korkeapainepumpulle.
Vaunun edessä oleva traktori pyörittää pumppua ja kompressoria.
Vetoletkulevityksen tekniikka on
oma lukunsa. Työn suunnittelussa ajattelutapa vaunulevitykseen
verrattuna on muutettava aivan toiseksi. Lohkot käydään läpi
karttaharjoituksena ja mietitään,
kuinka liikkuminen olisi mahdollisimman järkevää.
Letkun yli on toisinaan pakko
ajaa. Kuskin on vaan muistettava
keventää levitintä, kun vantaat
menevät letkun yli. Letkun ristiin
menemistä ja letkun vetämistä liian kireälle kannattaa niin ikään Veitsimultaimen tekemään pieneen uraan valutettu liete imeytyy hyvin maahan juuristoa vahingoittamatta eikä haihtumistappioita juuri tule.
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Teiden ylitykset kannataa suunnitella alituksina rumpujen kautta, jolloin liikennöinti tiellä ei häiriinny eikä vaadi erityisjärjestelyjä.

Urakoitsijan näkökulmasta
katsottuna laitteisto toimi
erittäin hyvin
puskea, mutta painehäviöiden takia ajonopeutta olisi pitemmällä
letkutuksella syytä pienentää. Tämä laskisi väistämättä työtehoa.
Kuluneena kesän Uudenmaan
Koneurakointi levitti lietettä vetoletkulevittimellä noin 70 000 mottia, josta määrästä 90 prosenttia
oli naudan lietettä. Levitysmäärä
vaihteli 500 – 3500 motin verran
Tyytyväiset asiakkaat
- Alkuun meillä katkesi letku muu- käyntikertaa kohti.
- Joillakin asiakkailla oli hieman
tamia kertoja aivan omaa syytämme. Mutta kun saimme kun- epäilyksiä menetelmää kohtaan.
nolla juonesta kiinni, niin letkuri- Mutta kun työ oli tehty, asiakkaat
kot jäivät yllättävän vähiin, Matti olivat vakuuttuneen tyytyväisiä
letkulevityksen eduista. UrakoitsiSalminen tunnustaa.
Uudenmaan Koneurakoinnin jan näkökulmasta katsottuna laitjärjestelmässä on 125-millistä run- teisto toimi erittäin hyvin, etenkin
koletkua 1,4 kilometriä ja 100-mil- kun ajattelee, kuinka paljon järlistä peltoletkua 600 metriä. Jär- jestelmässä uusia ratkaisuja. Eli
jestelmän runkoletku on pump- Agronicin vetoletkulevitin oli varpukärryn kyydissä ja peltoletku- sinainen win-win tilanne meille
telineet ovat etukuormaajassa. molemmille, Matti Salminen sumKelojen pyöritystä ohjataan hyd- maa.
rauliikalla.
Nykyinen letkujen noin kahden
kilometrin pituus on Salmisen mukaan optimaalinen. Toki pumppu jaksaa pidemmällekin lietettä
välttää. Ristiin on kuitenkin joskus
ajettava, jolloin letkut pääsevät
hankautumaan tosiaan vasten.
Kostealla säällä tästä ei ole harmia, mutta kuivana aikana toistensa yli hankautuvat letkut saavat aikaan vioittumia, joista voi
myöhemmin tulla letkurikkoja.

Traktorin ohjaamossa tiedot saadaan GPS:stä ja tietokoneella olevalta
lohkokartalta. Ajonopeutta säätelemällä pellolle saadaan haluttu
lietemäärä.

Mittausten mukaan satamillisessä putkessa painehäviö tasamaalla on 0,7 baria sataa metriä kohden, mutta 125 millisessä runkoletkussa painehäviö lähes
puoliutuu.
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XS

- 1-aks lietevaunut
- Multaimet

10 m3 Xs
12 m3 Xs
yksiakseliset
lietevaunut
KETTERÄ, KEVYT
JA EDULLINEN
LEVITYSVAUNU
• Hydraulinen tyhjennyspumppu, ei nivelakselia.
• Rengaskoko 1050/50R32
• Varustettavissa erilaisilla multaimilla ja
Sivupumppukuormaimella.

Kolme mallia veitsimultaimia.
•
•
•
•

Veitsimultainsarjasta löytyy vaihtoehdot 8m, 12m ja 15m
Myydyin ja Suomen pelloille käyttökelpoisin malli on 12m.
Vakiona nyt 4- haarajakaja ja hydraulinen kivitasku.
Kytkettävissä mihin tahansa lietevaunuun, vaunussa ei
tarvita omaa nostolaitetta. Mikäli vaunussa on jo
nostolaite, multaimeen saa kolmipistesovitteen.

Kaksi mallia kiekkomultaimia
• Mallit 6.4m ja 8 m.
• Vakiona nyt 4- haarajakaja ja hydraulinen kivitasku.
• Kytkettävissä mihin tahansa lietevaunuun, vaunussa ei
tarvita omaa nostolaitetta. Mikäli vaunussa on jo
nostolaite, multaimen voi hankkia kolmipistesovitteella.
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PERUSVAUNUT
- Pumppukuormaimet
14 m3
17 m3
20 m3
perusvaunut

Agronic-levitysvaunut tuovat
uutta ajattelua lietteenkäsittelyyn
• Vakioakselit ADR:n valmistamia.
• Jarrujen kokoa ja tehoa ovat kasvatettu 14 m3 ja 17 m3 vaunuissa.
Vaunujen akselistot ovat entistä järeämmät.
• Perusvaunujen rapuohjausakselit ovat BPW:n valmistamia
• Matala painopiste. Erinomaiset ajo-ominaisuudet tiellä ja pellolla
• Telin etupuolella oleva alasäiliö tyhjenee viimeiseksi, aisapaino pysyy riittävänä
kuorman loppuun saakka
• Itsekantava rakenne, ei erillistä painavaa runkoa.
• Hydrauliletkut ja kaapelit kulkevat runkopalkkien sisällä
• Sisäpuoli epoksoitu, ulkopinnat hiekkapuhallettu, maalattu ja lakattu
• Akselistot ja jousitukset tarpeesi mukaan

PUMPPUKUORMAIMET
• Keskikiinnitteinen pumppukuormain yhdellä pumpulla.
• Teho on n. 8m3/min ja öljyntarve realistinen 80 l/min.
• Sivukiinnitteinen pumppukuormain on uudistunut,
teleskooppipuomilla lisää ulottuvuutta,
• Kaksi pumppuvaihtoehtoa, öljyntarve 50 l/min ja
teho max 4.5m3/ min, tai mäntämoottorilla öljyntarve
80 l/min ja teho max 8 m3/min.
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HS

- 2 tai 3
akseliset lietevaunut

HS-vaunut ovat
kitkaohjautuvalla
akselistolla.
AGRONIC- HS ja HXA
system vaunun runko on
normaalia kapeampi,
tämä mahdollistaa suuren
pyörien kääntökulman ja
erinomaisen ketteryyden.
• Vaunun tyhjennys- ja sekoitusputkiston
halkaisija on 168 mm, runkoputket ovat
neliskanttiset halk. 150 mm.
• Tyhjennysnopeus on jopa 50% suurempi.
• Normaaleilla tyhjennysnopeuksilla ja
kierrätyssekoituksella huomattavasti
pienentynyt voimantarve.
• Siirtoajossa automatiikka keskittää ja
lukitsee akselistot tarkasti keskelle,
etu- ja taka-akselin lukitusnopeus ja
lukituksen avautuminen ovat toisistaan
riippumattomia ja erikseen säädettäviä.
• Maantieajossa traktorin tai vaunun
heiluminen eivät käännä renkaita,
yhdistelmä on erittäin vakaa ja turvallinen.

Kuvan vaunu on tehty siirtoajoon, maantierenkaat, akselit lähellä toisiaan ja normaalia matalampi rakenne.
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HXA

- 2 tai 3
akseliset lietevaunut

HXA-system vaunuissa on
aina pakko- ja rapuohjaus
AGRONIC
RAPUOHJAUS
• AGRONIC-keinutelilietevaunut voidaan varustaa
rapuohjauksella. Kaikki akselit ovat kääntyviä.
• Rapuohjausjärjestelmällä vaunu voidaan ohjata
kulkemaan eri jälkiä traktorin kanssa halutulla puolella.
• Maan tallautuminen ja kiinnijuuttumisriski pienenevät.
• Rapuohjauksella vaunua voidaan ajaa sivuttain
päisteissä, pitää traktori kauempana ojan reunasta
jne. Akselistot lukittuvat maantieajoa varten.

Kuvat puhukoot puolestaan.
Lapiorullaäkeellä muokattu
kevyt multamaa: vasemmalla
perinteiset raiteet,
oikealla rapuohjaus päällä.

Huolto
Varaosat
Koulutus

PÄIVYSTYS 24/7
Sesonkiaikana, toukokuun alusta syyskuun loppuun,
kaikkina päivinä vuorokauden ympäri, apua löytyy välittömästi.
Tehtaan päivystyspuhelimesta voi kysyä neuvoa pulmatilanteissa, sopia varaosien noudosta tai lähettämisestä
sekä tilata huoltomiehen.

AGRONIC-HUOLTO
Tehtaalla on oma korjaamo sekä asianmukaisesti
varustetut huoltoautot. Lisäksi Hankkija -sopimushuoltajat ovat saaneet Agronic-tuotekoulutuksen.
Vauriotilanteessa huolto on nopeasti paikalla.
Valtuutettu Agronic -tehdashuolto on Haapajärven
Aholankylässä.
Yhteystiedot: Agronic -huolto Heikki Korpi, puh. 040 584
9331, Aholantie 671 85820 OKSAVA

VARAOSAT

ASIANTUNTEMUS

Kun hankit Agronic-tuotteen, voit olla varma varaosa- ja
huoltopalveluista. Päävaraosavarasto on tehtaallamme Haapavedellä. Lisäksi yleisimmät kulutusosat saat
Hankkija -varaosapisteistä.

Koska nykyajan koneet ovat pitkälle automatisoituja,
mahdollisessa ongelmatilanteessa välitön huoltoavun
saaminen on tärkeää. Yleensä tällä vältytään lisävaurioilta ja seisokeilta.

Aikaa vieviä ja kalliita tilauksia ulkomailta ei tarvita,
vaan osat saat hyllystämme samana päivänä oli sitten
viikonloppu tai vaikka juhannus.

Koskipa asia sitten käytännön neuvoja tai käyttövinkkejä, koneen kehittäneellä ja valmistaneella Agronicilla on
asiasta viimeisin tieto -kaikki vain puhelinsoiton päässä.

TAKUU

YHTEYSTIEDOT

Agronic tuotteilla on 12 tai 24 kk takuu, myös
urakoinnisssa. Yhdistelmäpaalaimien kammion
telojen laakeritakuu on 5 vuotta tai 50.000 paalia.

KÄYTTÄJÄKOULUTUS
Yhdistelmäpaalainten ja huippuvarusteltujen lietevaunujen hintaan kuuluu henkilökohtainen käyttäjäkoulutus. Parin, kolmen tunnin koulutus on käytännönläheinen ja koneella mennään pellolle asti.
Henkilökohtainen koulutus auttaa sinua hyödyntämään koneen täyden kapasiteetin välittömästi.

Vaihde Puh. 08 454 9600
Varaosat Puh. 044 401 7890
Sähköposti: spareparts@agronic.fi
Varaosamyynti, muut tuotteet paitsi lietelantalaitteet
Varaosamyynti, lietelantalaitteet
Puh. 044 401 7889
Päivystys sesonkiaikoina
Tuotetuki puh. 08 454 9600
Varaosapäivystys puh. 08 454 9600
Myynti
Sähköposti: myynti@agronic.fi
Puh. 044 4017 888
Paalainten tuotetuki
Puh. 044 401 7891
Lietevaunujen tuotetuki
Puh. 044 401 7892
Hallinto, laskutus ja palkat
Puh. 044 401 7893

Myynti
Paalainten tuotetuki
Jaakko Kivelä
Puh. 0400 193 577

Paalainten
tuotetuki
Ville Törmäkangas
Puh. 040 584 3621

Myynti
Lietevaunujen
tuotetuki
Ari Kuronen
Puh. 040 514 8642

Lietevaunujen
tuotetuki
Tuomo Pellikka
Puh. 044 726 5260

Varaosat
Kimmo Erkkilä
Puh. 0400 771 238

Tuotanto
Lietevaunujen
tuotetuki
Esko Honkala
Puh. 044 762 2213

Agronic

AgronicOy

www.agronic.fi

Laatupäällikkö
Lietevaunutuotanto
Jukka Hautajoki
Puh. 044 729 2297

Tuotekehitys
Tero Nyman
Puh. 044 774 0575

Laskutus ja palkat
Anu Kaarlela
Puh. 040 584 3129

Myynti
Toimitusjohtaja
Mauri Autio
Puh. 040 584 7301

Markkinointi ja vienti
Myynti
Erkki Kivelä
Puh. 0400 684 957

KATSO LÄHIN KONEMYYJÄ: hankkija.fi

Vienti
Anastasiia
Panibratetc
Puh. 044 768 1746
Teollisuustie 5, 86600 Haapavesi. Puhelin: 08 454 9600
Sähköposti: info@agronic.fi,
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@agronic.fi

