AJANKOHTAISTA KONEASIAA PIRKANMAAN KEVÄTKONEPÄIVILLÄ

Pirkanmaan Kevätkonepäivä maaliskuun alussa on jo perinteeksi muodostunut tapahtuma, jossa alansa kärkikaartiin kuuluvat yritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan. Yhdeksän koneliikkeen yhteinen markkinapäivä todistaa yhteistyön voimaa. Samalla tapahtuma on lämmin kädenojennus asiakkaiden suuntaan. Yhdellä Pirkkalan reissulla pääsee tutustumaan erittäin
laajaan palveluiden ja tuotteiden tarjontaan. Mukana olevat koneliikkeet ovat luvanneet räätälöidä veret seisauttavia tarjouksia, jotta kevätkonepäiviltä ei tarvitsisi palata kotiin tyhjin käsin.
Hankkija korostaa
ketjuajattelua
Hankkijalla on Pirkanmaan
Kevätkonepäivillä
kattava
konekalusto esillä. Traktoripuolelta paikalla on alueella
eniten myytyjen John Deeren
M- että R-sarjan sekä neli- että
kuusisylinterisiä malleja laaja
valikoima.
Palms-metsäperävaunut ja puutavaranosturit ovat saaneet asiakkaiden
keskuudessa erittäin hyvän
vastaanoton. Nyt Hankkijalla on tarjolla isäntälinjalle
ja urakointiin metsäpaketti,
jonka hinta-laatusuhde on
taatusti kohdallaan. Hankkijan perävaunuvalikoima on
metsäpuolen ohella erittäin
kattava. Kärryjä on tarjolla
monipuolisista yleisvaunuista järeisiin maansiirto- ja rehuvaunuihin saakka. Kronen
Plus-mallin karhottimissa on
kattava vakiovarustus. Vakiona on muun muassa hydraulisesti laskettava alusta, kätevä
sähköinen korkeudensäätö ja
erittäin vankat nivelakselit.
Hankkija pyrkii kehittämään
konetarjonnassaan
nimenomaan ketjuajattelua, missä
kokonaisuus ja eri koneiden
yhteensopivuus tulisi mahdollisimman hyvin otetuksi huomioon.

Kjellman hallitsee
karjatalouden
Ab Tomas Kjellman on karjatilojen konetarpeisiin erikoistunut maatalouskonekauppa.
Yksi yrityksen ydinosaamisalueista on rehunteossa ja ruokinnassa käytettävät koneet.
Luotettava JF:n tarkkuussilppurivaunu ja tehokas Peecon
seosrehuvaunu muodostavat
tuottavan parvivaljakon nautojen ruokinnassa. Lannanlevitykseen yrityksellä on tarjolla Peeconin kuivalannan
tarkkuuslevittimet ja uutena
Vredon itsekulkevat lietteenlevitysvaunut. Peeconilta on
tullut myös hiljattain markkinoille kattava kippiperävaunujen valikoima. Leveät ja
sileät puolipyöreän muotoiset
vaunut ovat nopeita tyhjentää
pienelläkin kippauskulmalla
kaikesta materiaalista.
Valikoimissa myös Jeantil
kuivalannan tarkkuuslevitti-

PERJANTAINA
10.3. KLO 9-15

met sekä Dieci kurottajat monenlaiseen kuormaukseen.
Ajankohtaisena uutuutena
on esillä Homburgin salaojien
huuhtelukone, jossa työtä helpottaa pitkälle viety automatiikka. Uutuutena voitaneen
pitää myös Kongskilden kivenkeruukonetta, jolla pystyy
keräämään jopa 50 senttiä läpimitaltaan olevia kiviä.

on Case Optum, joka valittiin
viime vuonna vuoden traktoriksi. Farmi Forest -metsäkoneiden myynti Suomessa
siirtyy Agritekille maaliskuun
puolivälissä. Agritekin edustukseen tulevat näin Farmin
Smart-kuormain- ja vaunupaketit sekä ammattilaisille
suunnattu Profi-sarja. Juontovinssit ja hakkuritkin ovat
jatkossa Agritekin ketjussa,
jolloin asiakas saa kaikki Farmi-tuotteet yhdestä osoitteesta. Ammattilaistuotteissa Farmi Forest toimii suoraan myös
Jatkoneelta löytyy monipuo- loppuasiakkaan tukena.
linen valikoima traktorin työlaitteita maatalouden ja kunnallistekniikan
urakointiin.
Tarjolla on erittäin laaja valikoima BMF:n puutavarakuorTrelleborg-konserniin kuumaimia ja metsäperävaunuja luva Mitas on yksi Euroopan
mönkijäluokasta järeään trak- johtavista maatalouskoneiden
toriurakointiin asti. Farmikon renkaiden valmistajista. Mienergiapuukoirat ja kahmarit taksen CHO (Cyclic Harvesovat myös Jatkoneen valikoi- ting Operation) -renkaat on
missa. Jatkone toimii Hyvä- suunniteltu leikkuupuimureikone Oy:n ja BT-Agron Pirk- hin ja jyvävaunuihin. Renkaikala myyntipisteenä eli yritys den ainutlaatuisen rakenteen
huoltaa sekä varustelee kaikki ansiosta suuri kuormankantoHyväkoneen tuotteet. Lisäksi kyky saavutetaan pienemmillä
yrityksellä on edustuksessa rengaspaineilla, mikä säästää
useiden valmistajien, kuten maaperää.
JiiMetin ja Pomen kaivinkoMitaksen Agriterra Flotaneen kauhoja ja muita maan- tion VF HC 2000-renkaat on
rakennuksessa
käytettäviä tarkoitettu suuritehoisiin trakvarusteita. Laajan yhteistyö- toreihin. Agriterra-renkaiden
kumppaniverkoston ja asian- erittäin alhaisen vierintävastuntemuksen kautta Jatkone tuksen on tutkimuksissa todetpystyy vastaamaan erittäin su- tu pienentävän merkittävästi
juvasti asiakkaiden tarpeisiin polttoaineen kulutusta. Agrija toiveisiin liittyivätpä ne sit- terran pintakuvio on maantielten maatalouteen, urakointiin lä erittäin hiljainen ja avoimet
tai maanrakentamiseen. Yritys palojen välit puhdistuvat hyTulevan kasvukauden hankinnat keskittyvät tähän hetkeen.
tekee myös metallirakenteita vin jo pellolla. Kilpailijoihin
ja konehuoltoa.
verrattuna Mitaksen Agriter- väkoneen kotimaiset työlait- laitteilla kuormaajasta saa
ralla on saavutettu jopa kah- teet. Suomessa suunnitelluilla täyden tehon irti. Tarjolla on
deksan prosenttia pienempi ja valmistetuilla Camion-työ- reilun 30 erilaisen työlaitteen
polttoaineen kulutus maantieajossa 30 km/h nopeudella.
Turkkirata
Mitaksen helppokäyttöisellä
Pirkkalan Agricenter on älypuhelinsovelluksella löytyy
Agritekin jälleenmyyjä, joka helposti oikea paine kaikkiin
edustaa kaikkia Agritekin va- renkaisiin.
likoimassa olevia tuotteita.
Yritys on lisännyt resursseja
huoltoon, jotta asiakkaiden
koneet pysyisivät kunnossa ja
tuottavina kaikissa tilanteissa.
Agricenterillä on hyvä valmius
Hyväkone tuo Pirkanmaan
käydä asiakkaan luona anta- Kevätkonepäivään laajan tuomassa koneelle ensiapua tai tearsenaalin tutustuttavaksi.
tekemässä puimurin huolto.
Näytillä on Giantin pienkuorKaikki Casen ja New Hol- mainten pienimmästä kamlandin mallit ovat uudistuneet panjamallista
D204SW:stä
ja ne on nyt saatavana uu- suurimpaan Giant 5003 HD
den päästötason moottoreil- malliin saakka. Pienkuormaala. Mielenkiintoinen uutuus jaa täydentää tehokkaasti Hy-

Jatkoneelta
kattavaa palvelua

Säästöä Mitaksen
renkailla

Agricenterin
valikoima laajenee

Hyväkoneelta
monipuolista laatua

valikoima niin kiinteistönhoitoon kuin maatalouteen ja urakointiinkin.
Hyväkoneen
valikoimissa
on tehokkaat tanskalaiset FSI
Power Tech-kantojyrsintälaitteet.
Camion Combi HD 100 -kärry täydentää mukavasti laajaa
Camionin
kärryvalikoimaa.
Combi on yhdistelmäkärry,
jonka alustana on vankka Camion maansiirtokärry. Kärryt
suunnitellaan ja valmistetaan
Kurikassa.
Hyväkone on
myös mainio talo myös tee se
itse -miehelle, sillä tarjolla on
runsaan
varaosavalikoiman
lisäksi kärrynrakentajille niin
pyörännapoja kuin täydellisiä
telirakenteitakin.

Valtralta Suomi
100-Malli
Agco Suomi on vahvasti
esillä Pirkanmaan Kevätkonepäivänä. Esillä on Valtran ja
Fendtin traktoreita sekä Sampon puimuri. Metallihohtovalkoiseen Valtran Suomi 100
-juhlamalliin liittyy varsin mukava tarjous. Sadalle ensimmäiselle juhlamallin ostajalle
on luvassa noin 10 000 euron
varustepaketti veloituksetta.
Juhlavuoden erikoistarjous
koskee Valtran T 234 V, T 214
D ja N 174 V ja N 174 D -malleja. Kampanja on jo käynnissä ja sen suosio tuntuu olevan
yllättävän hyvä.
Paketti pitää sisällään ohjaamon ja etuakselin jousituksen, lämmitettävän etu- ja
takalasin, laajakulmapyyhkimen etulasille ja pyyhkimen
takalasille, vakiovaloja tehok-

Täyden
palvelun talo
Turun Konekeskusta voidaan hyvällä syyllä kutsua
täyden palvelun koneliikkeeksi. Tarjolla on mittava valikoiman työkoneita, varaosia
ja tarvikkeita jokaisen viljelijän ja urakoitsijan tarpeisiin.
Kansainvälisesti tunnetut merkit, kuten Massey Ferguson,
McHale, Pöttinger ja Seko
ovat karjatilallisten kokemusten mukaan kiistattomia
laatutuotteita. Unia-kyntöaurat,
Ares-lautasmuokkaimet
ja VM-suorakylvökone ovat
maanmuokkauksessa ja suorakylvössä osoittaneet toimivuutensa. Yrityksestä löytyy ratkaisu niin kotieläintilan kuin
viljatilankin
konehankintoihin. Kiinteistön- ja tienhoidon
konevalikoimakin on poikkeuksellisen runsas. Bioenergiasektori on yksi yrityksen
tärkeistä tuotesegmenteistä.
Aurinkovoimaloiden ja biokaasulaitosten saralla Turun
Konekeskukselta saa laitteistojen lisäksi asiantuntevaa neuvontaa. Yrityksen toiminnan
lähtökohtana ovat asiakaskes-

keisyys, palveluhenkisyys ja
korkealaatuiset tuotteet.

BT-Agrolta
tehokkuutta nurmien
hoitoon
BT-Agrolla on tunnettu luomukoneiden, kuten KvickFinnin ja CombiCutin kehittäjänä
ja myyjänä. Yritys on esitellyt
myös kustannustehokkaampia
tapoja nurmien hoitamiseen.
Uutuutena BT-Agrolla on McConnelin nurmien syvämuokkari, jolla tiukkaan painuneiden nurmien veden virtaus
salaojiin saadaan palautettua.
Leikkureilla varustettu malli
jättää nurmen pintaan tuskin
havaittavan viillon.
Käytäntö on osoittanut, että
nurmen
täydennyskylvöllä
saadaan erittäin hyviä tuloksia
ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti. Einböckillä tai Köckerlingillä isotkin alat täydennyskylvää nopeasti.
Joskus nurmi on kuitenkin
uusittava muokkaamalla. Forigo-nurmijyrsimellä
nurmi
saadaan uudistettua kerta-ajolla. Kone lajittelee nurmen juurakot sekä kivet syvemmälle,
jolloin pintaan jää hieno ja
kuohkea maa-aines. Nurmen
uudistaminen kannattaa aloittaa McConnelin tai Suiren
vaakatasomurskaimella, joilla
kasvusto murskataan aivan
maan pinnan tasolle.
BT-Agro ja Hyväkone laajentavat yhteistyötä nyt myös
Pirkanmaan alueella. Avajaisia vietetään perjantaina 10.3
Jat-Koneen tiloissa, joka toimii
jälleenmyyjänä Pirkanmaalla.
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kaammat
premium-luokan
työvalot,kylmälaukun
sekä
luonnollisesti Suomi 100 juhlavärityksen.
Suomi 100 -malli on Valtran
Unlimited studion tuotosta,
jossa jo pitkää on räätälöity
erittäin yksilöllisiä koneita.
Studio antaa asiakkaalle todella hyvän mahdollisuuden saada juuri sellainen kone minkä
hän haluaa, olipa kyseessä ulkonäkö tai tekniikkaa.
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