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tässä numerossa: 

innovationPuskutuki

Puskutuki 

Vakauttaa etukuormaimen

 V altra-myyjältäsi saat jatkossa 
myös Sampo-rosenlew puimurit.  
aloitimme Sampo-rosenlew  

-puimureiden jälleenmyyjänä helmikuun 
alusta. Puimureiden myynti vahvistaa 
meitä vahvana ja kehittyvänä konetalo-
na. Puimureiden ansioista pystymme  
ylläpitämään tiheämmän myynti-, vara-
osa- ja huoltoverkoston. Näin ollen olem-
me lähellä asiakasta ja asiakkaamme 
saavat palvelun samasta paikasta trakto-
reihin ja puimureihin liittyvissä asioissa.

Kotimaisuus on jatkossa entistä 
enemmän esillä toiminnassamme, onhan 
molemmilla erittäin vahva markkina-ase-
ma Suomen markkinoilla. lähes joka 
toinen Suomeen myydyistä traktoreista 
on Valtra ja lähes joka toinen myydyistä 
puimureista on Sampo. asiakaskunnassa 
tämä muutos on otettu tyytyväisyydellä 
vastaan ja olemme jo myyneetkin useita 
puimureita ensi syksyn puinneille.

Suurin osa myyjistämme on aiemmin 
tehnyt puimurikauppaa joko myyjänä tai 
ostajana, joten puimurikauppa on meille  
tuttua hommaa ja se soveltuu erittäin 
hyvin traktorimyynnin rinnalle. tutkimuk-
semme mukaan viimeisen kahden vuo-
den aikana Sampo-puimurin ostaneista 
noin 80 prosenttia omistaa myös Valtra-
traktorin, joten pääsemme toimimaan 
pitkälti tuttujen asiakkaiden kanssa.      

antoisaa kevättä kotimaisten koneiden 
parissa!

Pertti Laaksonen
myyntijohtaja

kaksi vahvaa kotimaista 
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PÄÄKIrJOItUS

Valtra on ainoa traktorinvalmistaja, joka asentaa etukuor-
maimen puskutukia jo tehtaalla. Keulakappaleeseen kiinni-
tetty puskutuki tukee etukuormaimen aisoja kovassa käy-
tössä.

Puskutuki on perinteisesti ollut suosittu varuste Pohjois-
maissa. Selkein hyöty siitä onkin silloin, kun lumiaura on 
kiinnitetty etukuormaimeen. Jos aura tökkää kovassa vauh-
dissa johonkin lumen alla olevaan esteeseen, niin etukuor-

maimen aisat taittuvat helposti pilalle ilman pusku tukia.
Puskutukien käyttö ei kuitenkaan rajoitu vain lumen-

auraukseen. Ne auttavat myös muissa etukuormain-
töissä, kuten lastauksessa, harjauksessa, rehukahmarin 
kanssa ja muissa satunnaisissa töissä. 
 
www.valtra.fi
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Säädettävä puskutuki

Etukuormaimen aisa

Traktorin normaali  
keulakappale
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lappeenrannan  
pistettä laajennettiin

lappeenrannan Valtra-piste laajeni 
keväällä 180 neliöllä sekä noin 40  
neliön ulkovarastolla. Uudet tilat  
hyödyttävät etenkin huollon ja vara-
osamyymälän asiakkaita.

– Saamme isompien tilojen ansi-
osta tarjolle laajemman valikoiman 
tarvikkeita, kausituotteita ja Valtra 
Collectionia. Myös huollolle vapautui 
lisää tilaa, kertoo Itä-Suomen varaosi-
en aluepäällikkö Pekka Piirainen.

Uutena varaosamyyjänä pisteessä 
on aloittanut Pasi Ruoppa. toisena 
varaosamyyjänä jatkaa Tomi Koso-
nen ja traktorimyynnissä palvelee 
Jarkko Hirvi. Huolloista vastaa trak-
torihuolto I. Kempin väki.

mtk-bonus nyt myös  
puimurin ostajille

Uuden Valtra-traktorin tai Sampo-
rosenlew -leikkuupuimurin ostaville 
MtK:n ja SlC:n jäsenille tarjotaan tänä 
vuonna kolmea eri bonus-vaihtoehtoa. 
Bonukset ovat 385 euron arvoisia.

Ensimmäinen vaihtoehto on hankkia 
Valtra Collection -vaatteita 385 euron 
arvosta. toinen vaihtoehto on kolmi-
vaihteinen miesten tai naisten polku-
pyörä. Kolmantena vaihtoehtona on 
385 euron arvoinen ostokortti Kulta-
jousi-ketjun koru- ja kelloliikkeisiin.

Vaasan piste  
isompiin tiloihin

Vaasan myyntipiste muuttaa kesäkuun 
alussa samassa rakennuksessa sijait-
seviin isompiin tiloihin. lisätilaa tulee 
noin sata neliömetriä.

Jo aiemmin keväällä Vaasan pistees-
sä on aloittanut myös uusi traktorimyy-
jä Jan Asplund. Hän palvelee yhdessä 
David Köpingin kanssa Pohjanmaan 
aluetta sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vaasan myyntipisteen osoite on yhä 
Silmukkatie 15. Myös huolto ja vara-
osamyynti toimivat entisissä tiloissa, 
tosin huolto saa muutoksen myötä 200 
neliömetriä lisää tilaa. 

Unlimited-verstas 

vie räätälöinnin  
astetta pidemmälle

 V altra on valmistanut asiakkaiden  
räätälöimiä traktoreita jo 22 vuo -
den ajan. Kun muut valmistajat  

ovat laajentaneet lisä- ja valinnaisvaruste-
vali koi maansa, on Valtran aika lisätä taas 
etumatkaansa. Suolahden tehtaalla toimi -
va Unlimited-verstas lupaa toteuttaa  
asiak kaiden kaikki toiveet, jos ne vaan  
ovat mahdollisia.

– Jos asiakas haluaa kullatun traktorin  
tai leopardinnahkaisen penkin, niin me 
teemme sellaisen. Käytännössä suurin  
osa tilauksista liittyy traktorilla tehtävään 
työhön, kuten alaterä, metsävarusteet,  
keskusvoitelujärjestelmät, majakat jne., 
kertoo Unlimited-toiminnasta vastaava  
Petri Loukiala.

Unlimited-verstas muistuttaa suurten  
autonvalmistajien virityspajoja, kuten  
Mercedes Benzin aMG:tä tai audin S-lineä. 
Unlimited-verstaassa tosin ei ole kyse  
traktorin huippunopeuden virittämisestä, 
vaan entistä pidemmälle menevästä rää-
tälöinnistä.

– Unlimited-verstas on osa Valtran teh-
dasta. Se tarkoittaa sitä, että varus telu 
tilataan traktorimyyjältä, se tapahtuu kus-
tannustehokkaasti, nopeasti ja varusteilla 
on sama takuu kuin traktorillakin. raken-
tamisessa on tukena koko traktoritehtaan 
asiantuntemus tuotekehityksestä osto-
osastolle. Myöhemmin esimerkiksi varaosa-
tiskillä varaosamyyjä näkee rungonnume-
ron perusteella myös jokaisen Unlimited-

verstaassa asennetun osan, kertoo loukiala.
Unlimited-verstaassa asennetaan nimen-

sä mukaisesti mitä tahansa asiakkaan toivo-
mia varusteita. Hinnastosta löytyy kuitenkin 
valmiina jo pitkä lista yleisimpiä varusteita. 
lisäksi jokaiseen Unlimited-traktoriin asen-
netaan automaattisesti Unlimited-lattiamat-
to, -penkinsuojat, -ratti logo ja -keulamerkki. 
alkuvaiheessa Unlimited-palvelua tarjotaan 
vain kotimaassa, mutta jatkossa sitä aiotaan 
tarjota myös ulkomaisille asiakkaille.

– asiakas voi tilata Unlimited-varuste lun 
suoraan myyjältään. asiakkaan tai myyjän 
ei siis tarvitse enää kuljetella traktoria eri 
paikkoihin varusteltavaksi. Ylipäätään kaikki 
asiat tilauksesta takuuasioihin hoituvat nyt 
yhdeltä luukulta. •
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 aGCO Powerin 

uusi tehdas vauhdissa
 AGCO Powerin uusi moottoritehdas linnavuoressa on nyt valmis ja valmistaa 

moottoreita kovalla vauhdilla. Vauhdikas oli myös tehtaan rakennusprosessi: 
päätös rakentamisesta tehtiin toukokuun puolivälissä 2012 ja rakennustyöt 

alkoivat heti samana päivänä. Moottoreiden sarjatuotanto alkoi maaliskuun alussa 
2013, alle vuosi rakentamispäätöksen jälkeen.

Uudessa tehtaassa valmistetaan kuusisylinterisiä 8,4 litran moottoreita, seitse-
mänsylinterisiä 9,8 litran moottoreita ja V12-mallisia 16,8 litran moottoreita. Hevos-
voimia moottoreissa on noin 300–700. Uuden tehtaan kapasiteetti on 8 000 moot-
toria vuodessa, kun työskennellään kahdessa vuorossa. Koko linnavuoren tehtaan 
kapasiteetti on nyt 50 000 moottoria vuodessa.

Suurin osa moottoreista asennetaan aGCO:n traktoreihin, puimureihin ja muihin 
työkoneisiin, mutta niitä käytetään myös konsernin ulkopuolella. aGCO Power on 
erikoistunut off-road -moottoreihin mukaan luettuna merimoottorit ja generaatto-
rit. tiekäyttöön tarkoitettuja moottoreita ei linnavuoressa valmisteta lainkaan, mikä 
mahdollistaa työkoneiden tarpeiden paremman huomioimisen. Valtran Suolahden 
tehdas on perinteisesti käyttänyt ainoastaan aGCO Powerin eli entisen Sisun moot-
toreita. •

aina sähköinen 
suunnanVaihto ja 
nostolaite 
Valtran kolmannen sukupolven  
a-, N-, t- ja S-sarjojen mallisto on  
nyt täydellisen kattava ja sarja-
tuotannossa kautta linjan. 

Kolmas sukupolvi tarkoittaa  
paitsi tier 4 Interim -päästötason 
moottoreita, myös monia muita  
uudistuksia. Esimerkiksi kaikki  
Valtran Suolahdes sa valmistettavat 
traktorit on nyt varustettu sähkö-
hydraulisella suunnanvaihdolla, 
sähköisellä nostolaitteella ja mo-
nilevykytkimellä eikä mekaanisesti 
ohjattuja Classic-malleja enää  
valmisteta.

10 000 sigma poweria 
Valmistettu

Valtran kuuluisalla Sigma Power 
-voimanoton lisäteholla varustet-
tuja traktoreita on valmistettu 
yhteensä jo yli 10 000 kappalet-
ta. Sigma Power -lisäteho on ollut 
saatavilla 8000-sarjan ja t-sarjan 
suurimmissa malleissa.

Valtran kehittämä voimanoton 
lisäteho palkittiin vuonna 1997  
kultamitalilla agritechnica-näytte-
lyssä Saksassa. 

alunperin lisäteho kytkeytyi 
päälle, kun voimanottoakseli alkoi 
kiertyä rasituksessa. tämä havait-
tiin mekaanisilla antureilla, jotka 
mittasivat akselin pyörimisnope-
utta sen kummassakin päässä ja 
lisäsivät polttoaineen syöttöä, jos 
akseli alkoi kiertyä. Myöhemmin 
mekaaninen mittaus ja poltto-
aineen syöttö on korvattu elektro-
nisilla järjestelmillä, mutta perus-
ajatus on pysynyt samana.

news suomiLue lisää: valtra.fi

Valtra is a worldwide brand of aGCO

Uuden tehtaan kokonaisala on 9200 neliömetriä, joista 6600 on lämmintä tilaa. Uusi  
tehdas kuvan ylälaidassa.

UNlimiTed-VarUsTe -esimerkkejä

• alaterä
• kattovilkkujärjestelmä
• alkolukko
• keskusvoitelujärjestelmä
• led-työvalot
• huippustereot
• lämmitetty tuulilasinpyyhin
• teippaukset
• peruutuskamera
• Webasto
• automaattinen sammutusjärjestelmä
• iPad
• metsävarustelun esiasennukset

Valtra Team  54  Valtra Team  1|2013



Valtra N142

jokapaikanhöylä
Valtra N142 on kovassa käytössä saksalaisen  
Bernd Gromin 1 200 hehtaarin tilalla Saksi-anhaltissa.  
Direct-vaihteistolla varustettu traktori selviytyy  
monenlaisista tehtävistä tehokkaasti ja taloudellisesti.
teksti ja kuVat aNDrEaS lUBItz

Monen tehokkaan traktorin  
hydrauliikka kuumeni liikaa niiden  
käyttäessä isokokoista työkonetta.

 V altra N142 ei ole markkinoi-
den suurin, nopein tai tehok-
kain traktori. Grom Agrarin 
tiloilla se on kuitenkin yksi 
suosikeista. 

Mallin vahvuus on sen monipuoli-
suus: N142 suoriutuu niin metsätöistä 
ja raskaiden perävaunujen vetämises-
tä kuin lannoitus-, ruiskutus- ja kyntö-
töistäkin. 

– Traktori teki meihin alun perin 
vaikutuksen hydrauliikan voimallaan, 
Bernd Grom selittää. 

Hän omistaa kolme maatilaa Baije-
rissa, Thüringenissä ja Saksi-Anhal-
tissa. 

– Joidenkin työkoneidemme vaa-
tima hydrauliikan tuotto saa monet 
muut traktorit ylikuumentumaan.

N142 osoittautui nopeasti mainiok-
si hankinnaksi: kahden vuoden aika-
na traktori on lunastanut paikkansa 
monikäyttöisenä yleistraktorina Bad 
Lauchstädtin 1 200 hehtaarin tilalla 
Merseburgissa.
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– Käytämme tätä traktoria aina, 
kun emme voi tai pysty käyttämään 
suurta erikoistraktoria, eli itse asias-
sa aika usein. Valtra N142 on tilal-
lamme käytössä ympäri vuoden. 

Bernd Grom kertoo, kuinka suo-
malainen traktori pääsi näyttämään  
kyntensä noin vuosi sitten Gromien  
Saksi-Anhaltin tilalla. Tilalla on 
käytössä kahdeksan tonnia painava 
Güstrower-lannanlevitin, jota käy-
tettäessä hydrauliikkaöljyn virta-
us on suurimmillaan 65 litraa/mi-
nuutissa. Monet tehokkaat traktorit 
kuumenivat liikaa vetäessään isoko-
koista konetta. N142 suoriutui kui-
tenkin tehtävistä helposti, sillä sen 
pumpun maksimituotto on 160 litraa 
minuutissa. 

Bernd Grom sanoo osan kunnias-
ta kuuluvan Direct-voimansiirron  
ja hydrauliikan öljynsyöttöjen erot-
tamiselle, joka takaa öljyn tehok-
kaan jäähtymisen myös vaativissa 
tehtävissä. 

– Ratkaisun ansiosta pystymme 
käyttämään Valtra N142:lla esimer-
kiksi kippiperävaunua tai vetämään 
nykyaikaisia työkoneita, jotka tar-
vitsevat paljon hydraulista voimaa.

Hydrauliikan lisäksi 34-vuotias 
maanviljelijä kehuu Valtra N142:n 
nelisylinterisen moottorin tehoa 
ja vähäistä polttoaineenkulutus-
ta. Grom uskoo Valtran traktorin 
tehok kuuden perustuvan ennen 
kaikkea uuteen Direct-voimansiir-
toon.

– Voimansiirron mekaaniset osat 
ovat paljon suuremmassa roolissa 
kuin hydrauliset osat useimmilla 
nopeuk silla.

Heribert Grom aloitti perheen Hohenrothissa si jait sevan tilan 
laajentamisen jo 1960-luvulla, ja vuosien saatossa alkuperäiset 
kymmenen hehtaaria ovat kasvaneet 650 hehtaariksi viljeltyä 
maata. Saksan jälleenyhdisty misen jälkeen vuonna 1990 Grom 
hankki toisen tilan, joka käsittää 650 hehtaaria Erfurtin pohjois-
puolella Kannawurfissa. Perheyrityksen suurin tila hankittiin 
vuonna 1996 Saksi-anhaltista: Bad lauchstädtin tilukset Merse-
burgin lähellä levittäytyvät 1 200 hehtaarin alueelle.

Gromin perheellä on 25 työntekijää. Pelloilla kasvatetaan 
vehnää, ohraa ja ruista sekä energiantuotantoa varten rapsia, 
sokerijuurikasta ja maissia. alkuperäisellä Hohenrothin tilal-
la Gromit harjoittavat myös siementuotantoa ja kasvattavat 
heinää. Koska tiloilla ei ole karjaa, 30 hehtaarin heinäpeltojen 
sato myydään muille tiloille. tiluksilla käytetään yhteensä 25 
traktoria. Joukkoon mahtuu myös monta 160–370 hevos voiman 
Valtra-traktoria. •

gromin perheen maatilat

Grom uskoo  
Valtran traktorin 
tehok kuu den  
perustuvan ennen 
kaikkea uuteen  
Direct-voiman-
siirtoon.

Kokenut traktorinkäyttäjä on oi-
keassa: Direct-voimansiirto käyttää 
pelkkää mekaanista vetoa kaikilla 
neljällä työalueella tietyillä nopeuk-
silla, mikä varmistaa voimansiirron  
ja työkoneiden toimimisen aina 
erin omaisella hyötysuhteella. Auto-
maattitilassa ohjausjärjestelmä var-
mistaa traktorin taloudellisen toi-
minnan käyttämällä suurinta mah-
dollista välityssuhdetta. Myös Bernd 
Grom on huomannut N142:n talou-
dellisuuden: 

– Tällä vaihdelaatikolla trakto-
ria on helppo käyttää taloudellises-
ti oikealla vaihteella ja nopeudella, 
mikä vähentää polttoaineenkulutus-
ta ja pidentää traktorin käyttöikää.

Direct-voimansiirto ja hallintajär-
jestelmä saavat muutenkin Gromil-
ta kehuja: 

helppo käyttää, Grom kehuu.
– Kun ohjaukseen tottuu, ajami-

nen on hauskaa.
Helposti hallittava traktori on 

myös erittäin herkkäliikkeinen. 
– Liikkeellelähtö sujuu N142:lla 

aina todella sujuvasti. 
Helppokäyttöisyys, taloudellisuus 

ja tehokkuus ovat lyhyen ajan sisällä 
tehneet N142:sta korvaamattoman 
Gromien Bad Lauchstädtin tilalla: 
traktoria käytetään muun muassa 
ruiskutus- ja lannoitustöissä, sadon-
korjuun aikana kuljetustehtäviin ja 
joskus myös kultivaattorin ja niitto-
koneen vetojuhtana. N142 ja Direct-
vaihteisto osoittavat monipuolisuu-
tensa myös talviaikaan, kun trakto-
ria käytetään metsä- ja lumitöissä. •

N142 Direct on jokapaikanhöylä Gromien 
2500 hehtaarin tiluksilla. 

Tarvittaessa N-sarjalaisen perään löytyy 
esimerkiksi vinssi metsätöitä varten.

Bernd Grom johtaa yhdessä isänsä Heribertin kanssa kolmea  
saksa laista maatilaa.– Neljä eri työaluetta ja mahdolli-

suus valita kierrosnopeuden- tai ajo-
nopeudensäädin ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi ominaisuuksiksi käy-
tännön työssä.

Esimerkiksi lannoitus- ja ruisku-
tustöissä kuljettaja voi asettaa tasai-
sen ajonopeuden, ja voimansiirron 
hallintajärjestelmä ohjaa mootto-
rin käyntinopeutta ja voimansiir-
toa pinnanmuotojen ja olosuhteiden 
mukaan. Jos jollakin alueella tarvi-
taan paljon lannoitetta, nopeutta voi 
muistitoiminnon ansiosta säätää yh-
dellä painikkeen painalluksella. Voi-
manottoa käyttävien koneiden kans-
sa kuljettaja voi puolestaan valita 
haluamansa moottorin käyntinopeu-
den ja hallita ajonopeutta ja voiman-
siirtoa ohjaussauvalla.

– Traktoria on oikeastaan todella 
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sampon puimurit  
nyt Valtran myyjiltä
Sampo-rosenlewin leikkuupuimurit siirtyivät Valtran 
myynti- ja huoltoverkoston vastuulle Suomessa.  
Muutos tapahtuu vaiheittain. Valtran myyntiverkosto,  
eli aGCO Suomi Oy, aloittaa myynnin 1. helmikuuta 
2013 ja yksinmyynnin 1. syyskuuta 2013.

Kotimaiset traktorit ja puimurit samoista pisteistä

teksti ja kuVat tOMMI PItENIUS

Sampo-Rosenlewin Porin tehtaalla valmistetaan 
kuusi puimuria päivässä. Osa tuotannosta pyörii 
yhdessä, osa kahdessa ja osa kolmessa vuorossa.

– Kotimaiset Sampon puimurit 
ja Valtran traktorit sopivat erin-
omaisesti samaan myynti- ja huol-
toverkostoon. Muutos vahvistaa 
asemaamme Suomen vahvimpa-
na maatalouskonekaupan ketjuna. 
Voimme näin parantaa sekä trak-
tori- että puimuriasiakkaiden pal-
velua, kertoo AGCO Suomi Oy:n 
myyntijohtaja Pertti Laaksonen.

Puimurimyyntiin ja huoltoon on 
varauduttu AGCO Suomi Oy:ssä 
henkilöstön laajalla koulutuksel-
la ja palkkaamalla lisää väkeä niin 
myyntiin, tuotetukeen kuin huol-
toonkin. Traktorimyynnissä samat 
henkilöt myyvät sekä traktoreita 
että puimu reita, samoin varaosa-
myynnissä traktoreiden ja puimu-
reiden varaosia.

AGCO Suomi Oy myy Valtrojen  
lisäksi myös Fendt- ja Challenger-trak-
toreita. AGCO Suomi Oy:n ja Valtra Oy 
Ab:n emoyhtiö AGCO omistaa kym-
menen prosenttia Sampo-Rosenlewin 
osakkeista.

pitkät perinteet porissa
Sampo-Rosenlewin juuret yltävät vuo-
teen 1858, jolloin konepajatoiminta 
Porissa alkoi. Tehdas toimii yhä samal-
la alueella. Tehtaalla on 16 hehtaarin 
tontilla 5 hehtaaria rakennuksia. Van-
hojen, hienojen punatiilisten tehdas-
rakennusten perinteitä kunnioitetaan, 
mutta uutta tuotantotilaa ja koneita ra-
kennetaan ennakkoluulottomasti.

– Sampo on kasvanut viimeisen pa-
rin vuosikymmenen aikana valtavasti.  
Kun nykyinen omistaja Timo Prihti 

osti yrityksen 1991, niin työntekijöitä oli 150 
ja nyt meitä on yli 450. Liikevaihto ja tuotan-
to ovat moninkertaistuneet. Nykyisin valmis-
tamme noin 1 000 puimuria vuodessa ja liike-
vaihtomme on vajaat 90 miljoonaa euroa,  
kertoo Sampon myynti- ja markkinointijoh-
taja Sami Seppälä.

Noin puolet Suomessa vuosittain myy-
dyistä 300 puimureista on Sampoja. Noin  
80 prosenttia Sampon puimureista menee 
kuitenkin vientiin. Suurimpia markkina- 
alueita ovat Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat, 
Lähi-itä ja Itä-Eurooppa. Lisäksi koeruutu-
puimureita menee ympäri maailman Poh -
jois-Amerikkaa myöten. Kaikkiaan Sampo 
on valmistanut jo 50 000 puimuria.

Vientimenestyksen salaisuus ovat asiak-
kaille sopivat tuotteet ja se, että Sampon  
puimurit pystytään pakkaamaan purettuina  
merikontteihin ja kokoamaan kohdemaassa. •

Viime puintikaudelle lanseerattu Comia- 
sarja on Sampon suurin mallistouudistus  
20 vuoteen. Täysin uuteen Comia-sarjaan 
kuuluu nyt kolme puimuria 150 ja 210 hevos-
voiman välillä.

– Comia-sarja on ollut todella suosittu.  
Tänä vuonna esitellään myös nykyistä 
3000-sarjaa vastaavat Comia-mallit ja niiden 
odotetaan olevan myös erittäin suosittuja,  
kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Sami 
Seppälä.

Suomessa myytävien Sampon puimurei-
den keskihinta on noin 130–140 000 euroa  
verollisena ja pöydän leveys 4,8 metriä. 

Sampon puimureiden tehot vaihtelevat  
koeruutupuimureiden 82 hevosvoimasta 
3000-sarjan 276 hevosvoimaan. Vastaavasti 
puintileveys vaihtelee 1,5 metristä 6,9 metriin.

Puintikaudella koneen luotettavuus on  
äärimmäisen tärkeää. Tärkeimpiä varaosia 
saa aina Valtran varaosapisteistä. Lisäksi  
osia saa puintikaudella suoraan tehtaalta  
joka päivä kellon ympäri ja ne toimitetaan 
myyntipisteisiin seuraavaksi aamuksi. Lisäk-
si kaksi varaosa-autoa kiertää puintikaudella 
eri puolilla Suomea jakamassa osia. Autojen 
etenemistä voi seurata internetissä gps-lait-
teen avulla. •

Täysin uusi Comia-puimurimallisto otettiin  
Suomessa innostuneesti vastaan. Tänä 
vuonna tuotantoon tulevat Comia-sarjan 
uudet, isommat mallit.

Comia C8  
on suomen  
suosituin puimuri
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taaksepäin niitto 

 V altran Twin Trac-taakse-
ajo laitteella varustetulla  
traktorilla niittäminen 
säästää selkää, aikaa ja 
polttoainetta. Aikaa ku-

luu taaksepäin työskentelemällä  
12 prosenttia vähemmän ja polttoai-
netta 11 prosenttia vähemmän kuin 
eteenpäin ajettaessa. Tämän lisäk-
si taaksepäin ajaminen kuormittaa 
niskaa ja etenkin selkää huomatta-
vasti vähemmän kuin perinteinen 
niitto.

– Esimerkiksi 110 hehtaarin tilal-
la, jossa korjataan nurmisato kaksi 

säästää selkää,  
aikaa ja polttoainetta
teksti tOMMI PItENIUS kuVat ValtraN arKIStO

Selkä kiertyneenä 
kokonaistyöajasta

Polttoaineen kulutus Työaika

Niska kiertyneenä 
kokonaistyöajasta

Tutkimuksen teki puolueeton Työtehoseura  
kahdella T163-traktorilla. Traktorit olivat 
Kaakkois-Suomessa toimivan urakoitsijan 
normaalissa käytössä.

twintrac taakseajolaite

TwiNTrac-taakseajolaite

Mallistossa jo 20 vuotta

6 500 twintrac-traktoria valmistettu

tarjolla 99–370 hevosvoiman traktoreihin

Sopii esimerkiksi niittoon, kunnallistekniikkaan ja metsätöihin
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kertaa kaudessa, työ sujuu käytän-
nössä yhtä päivää nopeammin. Se 
voi olla ratkaisevaa esimerkiksi sa-
don laadun tai korjuusäiden kannal-
ta. Lisäksi yli kymmenen prosen-
tin polttoainesäästö on huomattava, 
kertoo Valtran tuotemarkkinointi-
päällikkö Timo Mattila.

Taaksepäin ajaminen vähentää 
selvästi päällekkäin niittoa ja niittä-
mättömien kohtien määrä vähenee 
alle puoleen. Tutkimuksen mukaan 
ajo taaksepäin oli myös tasaisem-
paa ja kuljettaja altistui vähemmän 
tärinälle kuin eteenpäin ajettaessa. 

Auto-Guide -automaattiohjauksen 
puolestaan todettiin säästävän 5 pro-
senttia polttoainetta ja 4 prosenttia 
aikaa verrattuna traktorin ohjaami-
seen käsin.

Tutkimuksessa mitattiin myös 
niskan ja selän kiertymistä työn ai-
kana. Selkä kiertyneenä ajettu aika 
hävisi taakseajossa käytännössä ole-
mattomiin ja niskan kiertyminen-
kin puolittui. Ajettaessa perinteisesti 
eteenpäin joutuu kuljettaja ajamaan 
selkä kiertyneenä yli viidenneksen 
kokonaistyöajasta. Selän kiertymi-
nen ja tärinä yhtä aikaa ovat erityi-

sen vahingollisia selän terveydelle.
Tutkimus tehtiin kahdella T163-

traktorilla, joista toisessa oli kiinni 
taakseajettava 7,3 metrin Elho Duett 
-niittokone ja toisessa Elhon 3,7 metrin 
niittokone etunostolaitteessa sekä taka-
nostolaitteessa samanlainen 3,7 metrin 
niittokone. Tutkimuksessa niitettiin 
yhteensä 70 hehtaaria kuudella pellol-
la Kaakkois-Suomessa viime kesänä. 
Tutkimuksen toteutti Työtehoseura, 
jolta myös tutkimuksen loppuraportti 
on saatavissa. •

Selän kiertyminen ja tärinä yhtä aikaa  
ovat erityisen vahingollisia selän terveydelle.

TwinTrac

TwinTrac

Työaika Työaika

TwinTrac

TwinTrac

l/ha min/ha
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tehdaskunnostettuja 

Vaihteistoja suolahdesta

 Urakoitsija ahti Mansikka  
 ajaa vuodessa yli 2 500 tuntia

kuukaudessa  
445 tuntia  
n163 direCtillä

teksti tOMMI PItENIUS kuVat tONI KallIOMÄKI Ja tOMMI PItENIUS

teksti ja kuVat tOMMI PItENIUS

 Uutta vastaava vaihteisto nope-
asti, asiantuntevasti koottuna, 
viimeisimmillä päivityksillä 

varustettuna ja noin 60 prosentilla 
uuden hinnasta. Tehdaskunnostettu 
vaihteisto on hyvä vaihtoehto mah-
dollisiin vaihteistokorjauksiin.

– Tehdaskunnostetun vaihteiston 
vaihto traktoriin on usein nopeampi 
ja kustannustehokkaampi toimenpi-
de kuin vanhan avaaminen, osien ti-
laaminen ja korjaaminen. Parhaim-
millaan asiakas voi varata huollosta 
ajan, jolloin vanha vaihteisto otetaan 
irti ja tehdaskunnostettu pannaan 
tilalle saman tien, kertoo toimintaa 
vetävä Jari Luoma-aho.

Suolahteen palautuvat vanhat 
vaihteistot puretaan. Kaikki osat 
pestään ja tarkastetaan. Vialliset 
osat ja laakerit vaihdetaan uusiin 
ammattitaitoisten voimansiirto-
asentajien toimesta. Vaurioitumatto-

Millaisia töitä teet traktorillasi?
– Viljelen viljatilaa, jossa on peltoa  
120 hehtaaria vuokramaineen. Suu-
rin osa töistä on urakointia. Talvisin 
au raan lunta, jäädytän luistelukent-
tiä, hiekoitan ja ajan lunta. Kesäisin 
niitän puistoalueita. Ympäri vuoden  
ajan maata ja teen etukuormaintöitä.

Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi?
– Riihimäen kaupunki ja Lopen 
kun ta ovat olleet asiakkaitani jo 30 
vuotta. Lakeuden Maanrakennus 
Oy on myös iso asiakas. Lakeu den 
Maanrakennus tekee esimerkik si  
tien rakennusurakoi ta ja uusien  
omakotialueiden maan siirto- ja 

mat ja hyväkuntoiset osat käytetään 
mahdollisuuksien mukaan uudel-
leen. Vaihteisto kasataan, maalataan 
ja tehdään tarvittavat testaukset. 
Siihen tehdään myös kaikki saata-
villa olevat päivitykset. Asiakas saa 

kunnallis teknisiä töitä.

Millainen traktori sinulla on?
– Traktori on N163 Direct. Siinä on 
etukuormain, etu- ja ohjaamojousi -
tus, Evolution-istuin, majakat,  
yhtenäinen SVC-sivulasi oikealla, 
pe ruutussummeri, sähkölämmitet-
tävät peilit ja 50 km/h -vaihteisto.

Minkä verran ajat traktorilla?
– Ajan joka vuosi yli 2 000 tuntia, 
mutta viime vuonna ajoin yli 2 700 
tuntia. Sain traktorin marraskuun  
lopussa ja vuoden lopussa sillä oli  
ajettu jo 445 tuntia.

Talvella normaali aurauskierros 

tehdaskunnostetulle vaihteistolle 
saman vuoden takuun kuin uudel-
lekin.

Valikoimissa on tällä hetkellä  
noin 20 eri vaihteistoa muun 
muas sa N- ja T-sarjoihin, 6000- ja 
8000-sarjoihin sekä A- ja 100-sar-
joihin. Valikoiman pienentämiseksi 
kaikki tehdaskunnostetut vaihteis-
tot sisältävät ajovoiman ulosoton ja 
ryöminnän. Mezzo-, Mega- ja Hi-
Tech-vaihteistojen lisäksi myös Ver-
su- ja Direct-vaihteistoja alkaa löy-
tyä valikoimasta. 

Kone- ja autoalalla tehdaskunnos-
tetut osat ovat merkittävä osa vara-
osapalvelua. Esimerkiksi AGCO  
Powerin moottoritehtaalla Linna-
vuoressa tehdaskunnostuksia tekee  
parikymmentä henkeä. Kaiken 
muun hyvän lisäksi vaihteistojen 
kierrättäminen säästää myös ympä-
ristöä. •

kestää 14–16 tuntia. En aja lainkaan 
teitä, ainoastaan pihoja nivelauralla.

Mitä mieltä olet työstäsi?
– Pidän tästä työstä todella paljon.  
Olen tällä alalla niin sanotusti rak-
kaudesta lajiin.

Olen koulutukseltani autonasen-
taja ja työskentelin seitsemän vuot-
ta autoliikkeen merkkihuollossa, 
ennen kuin otin maatilan hoitooni 
1983. Käytän kaikki koneeni ajallaan 
merkkihuol lossa ja olen sitä mieltä, 
että huoltaminen on halvinta korjaa-
mista. •

Tehdaskunnostettu vaihteisto vastaa 
uutta, mutta maksaa vain 60 prosent-
tia uuden hinnasta.

Asentajat Sami Liimatainen ja Kari Pitkä-
nen sekä tehdaskunnostustoimintaa  
vetävä Jari Luoma-aho ovat pystyttäneet 
120 neliön verstaan.

Lopella asuva Ahti Mansikka viljelee ja urakoi 
N163 Directillään noin 2 500 tuntia vuodessa.
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ylläpitämässä

teksti ja kuVat rOGEr tHOMaS / COlIN SCOtt / rSPB

 Royal Society for the Protecti-
on of Birds -yhdistys (RSPB) 
käyttää hevosia, lehmiä ja 
Valtran traktoreita eteläi-

sessä Englannissa sijaitsevan Ayles-
beare Commonin yhteismaan kas-
viston ja eläimistön välisen herkän 
tasapainon ennallistamiseen. Alue 

on hyvin näkyvä osa 1400 hehtaarin 
suuruista eteläisen alangon num-
mialuetta. Tämän yhä harvinaisem-
maksi käyvän luontotyypin mer-
kitys tunnustettiin jo vuonna 1969, 
kun koko alue nimitettiin tieteelli-
sesti tärkeänä pidetyksi alueeksi.

Alue on osa Itä-Devonin piiki-

viharjannetta, joka kulkee suunnil-
leen pohjois-eteläsuunnassa Exe- ja 
Otter-jokien välissä. Täällä ihmisten 
tuhansia vuosia jatkunut toiminta on 
muokannut alueesta nykyisen kaltai-
sen. Varhaiset ihmiset kaatoivat mai-
semasta puut rakennustarvikkeeksi 
ja polttoaineeksi. Sen seurauksena 
ohut pintamaa kului pois ja jätti jäl-
keensä maiseman, joka ei ole juuri 
muuttunut sen jälkeen. Maaperä on 
hapanta, ja siellä esiintyy vain hap-
pamassa pärjääviä ruohokasveja, soi-
ta, rämeitä ja pensaikkoja. Kyseessä 

RSPB ja muut luonnonsuojelujär-
jestöt ovat kehittäneet maanhoidon 
hallintajärjestelmän, johon kuuluu 
tiettyjen puiden ja pensaikkojen niit-
täminen, leikkuujätteiden murska-
us ja haraus, niittäminen ja kulotus 
kanervien elvyttämiseksi. RSPB on 
käyttänyt tässä maanhoidossa apuna 
sekä eläimiä että koneita. 

lehmät, hevoset ja  
Valtran traktorit
Aluksi apuun otettiin Devonin al-
kuperäisiä karjarotuja. Järjestely 

on siis maa-alue, jota viljelijät kaih-
taisivat. 

RSPB omistaa vain 24 hehtaaria 
koko alueesta, mutta sen vaikutus-
valta ulottuu paljon laajemmalle alu-
eelle, josta suurimman osan omistaa 
Clinton Devon Estates. Vuosia sitten 
kartano salli työntekijöiden karjan 
laiduntamisen yhteismaalla, mutta 
tämä perinne on sittemmin kuollut. 
Karja piti pensaikot kurissa, mutta 
tänä päivänä kasviston ja eläimistön 
ainutlaatuinen tasapaino on vaaras-
sa hävitä. 

tasapainoa

Harvinainen ruskokerttu on mahdollista 
nähdä Aylesbearen nummialueella. 

Pensastaskut ovat yleisiä nummialueella.

toimi hyvin kesäisin, mutta talvire-
hun kasvattamiselle oli vain vähän 
tilaa, ja talvehtimisesta tuli ongelma. 
Nykyinen 35 gallowaylehmän lauma 
vasikoineen tuodaan paikalle kevät-
laitumelle ja palautetaan maatilalle 
talvehtimaan. Aluksi karja syö uut-
ta vihreää ruohoa, mutta siirtyy sen 
vähetessä muihin kasveihin, kuten 
muun muassa rauduskoivuun ja mui-
hin taimiin. Karjan sorkkien liike ja 
pensaikkojen tallominen auttaa myös 
hillitsemään kasvien kasvua. 

Valitettavasti pelkkä karja ei riitä 
ei-toivottujen kasvien kitkemiseksi, 
joten karjan apuna on neljä alkupe-
räisrotuun kuuluvien dartmoorin- ja 
exmoorinponien laumaa, joissa on yh-
teensä noin 20 ponia. Molemmat ro-
dut ovat uhanalaisia, ja eläimet ovat 
lainassa rotuyhdistyksiltä.

Alueella on tietysti myös pensaik-
koja ja puita, joiden kanssa karja tai 

Täällä ihmisten tuhansia 
vuosia jatkunut toiminta 
on muokannut alueesta 
nykyisen kaltaisen.

Valtran traktoreiden avulla ennallistetaan  
englanti laista luonnonmaisemaa.

Tämä vanhempi Valtra korvataan uudella 
N101:llä, jossa on kuormain kohteiden  
yleistöitä varten ja myös palonkatkaisu-
linjojen raivaamiseen. 
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oldtimer
teksti HaNNU NISKaNEN kuVa ValtraN arKIStO

 V uonna 2013 on kulunut sata 
vuotta Munktellin rakenta-
man ensimmäisen traktori-

mallin ”30–40 hk” esittelystä. Munk-
tell ja moottoreistaan tunnettu Bolin-
der yhdistyivät AB Bolinder Munk-
telliksi eli BM:ksi vuonna 1932.

Volvo osti BM:n tytäryhtiökseen 
1950. Volvo ja Valmet sopivat Volvon 
traktoritoimintojen siirtymisestä 
Valmetille 1970-luvulla. Näin Munk-
tellin ensimmäiset traktorit liittyvät 
myös Valtran juuriin.

Johan Theofron Munktell syntyi  
papin poikana vuonna 1805. Hän 
pääsi 17-vuotiaana tekniseen koulu-
tukseen Tukholmaan. Lahjakas 
Munktell mm. valmisti ensimmäi-
sen ruotsalaisen painokoneen ja  
höyryveturin sekä uudisti rahapajan 
kolikonlyöntikoneen.

Munktell perusti oman konepajan 
”Eskilstuna Mekaniska Werkstadin” 
vuonna 1832 ja tästä vuodesta laske-
taan Valtran ja Volvo Constructionin 
historian alkavan.

ensimmäinen  
traktori ”30–40 hk”
Tultaessa 1900-luvulle Munktellil-
la oli laaja kokemus lokomobiileis-
ta ja hehkukupumoottoreista.

Yhdistämällä moottori, jäähdy-
tin ja lokomobiilin voimansiirto 
kahden pitkittäisen palkin päälle 
saatiin vaikuttavankokoinen trak-
tori. Ensimmäinen traktori valmis-
tui vuonna 1913.

Moottorissa oli yhdistetty kaksi  
yksisylinteristä kaksitahtista heh-
kukupumoottoria. Iskutilavuus 
oli 14 litraa. Moottori ei ollut nirso 
polttoaineille. Siinä voitiin käyttää 
miltei mitä tahansa nestemäistä 
polttoainetta, jopa tervaa, jos siihen 
oli liuotettiin 25 % puuspriitä. Käyn-
nistys tapahtui siten, että hehkuku-
puja kuumennettiin puhalluslam-
puilla noin 10 minuuttia. Tämä tun-
tuu pitkältä ajalta nykymittapuun 
mukaan, mutta se oli pelkkä muo-
dollisuus verrattuna höyry koneen 
lämmittämiseen.

Moottori kävi vakiokierroslu vulla 
550 r/min ja kehitti 30 hevosvoimaa.  
Vesiruiskutuksella teho voitiin nos-
taa 40 hevosvoimaan ja tästä tulee-
kin tyyppimerkintä ”30–40 hk” 
(hk=hästkraft). Jäähdyttäjään mahtui 
kolossaaliset 380 litraa vettä. Koneen 
vasemmalla puolella oli tuiki tarpeel-
linen hihnapyörä puimakoneen pyö-
ritystä varten.

Voimansiirto oli varsin kehittynyt  
muihin sen aikaisiin traktoreihin  
verrattuna. Ykkösen nopeus oli 
2,8 km/h, kakkosen 3,6 km/h ja siir-
tonopeutena käytetyn kolmosvaih-
teen nopeus 4,4 km/h. Voimansiirros-
sa oli myös peruutus. Kun traktorin 
paino oli 7,9–8,3 tonnia ja takapyöri-
en läpimitta 2,1 metriä, päästiin sillä 
melkoisiin työsaavutuksiin. Päiväs-
sä kynnettiin viisiteräisellä auralla 
5 hehtaaria ja jousiäkeellä päästiin 
jopa kahden hehtaarin tuntisaavu-
tukseen. Mainonnassa väitettiin,  
että traktori tekee 16 hevosen ja kah-
deksan miehen työt.

Masinisti oli sateen suojassa ka-
toksen alla. Istumaan hänellä ei kui-
tenkaan ollut varaa, sillä kone oli  
raskas ohjata.

Tätä mallia valmistettiin kaikki-
aan 31 kappaletta, joista yksi on esillä 
Eskilstunan Munktell-museossa. •

Valtran sukuisia traktoreita

 100 Vuotta

Ensimmäinen Valtran sukuhaaraa edustava 
traktori oli Munktell 30–40 vuodelta 1913. 
Se oli todella iso traktori; paino oli noin 
kahdeksan tonnia, takapyörän läpimitta 
2,1 metriä. Moottori oli kaksitahtinen ja 
kaksisylinterinen puolidiesel. 

mUNkTell 30–40  vm. 1913

Hevosvoimat 30 (boostilla 40)

Iskutilavuus 14 litraa

Paino 7,9–8,3 tonnia

Maksimi nopeus 4,4 km/h

Polttoaine Mikä tahansa neste- 
mäinen polttoaine.

ponit eivät auta. Niiden osalta RSPB 
turvautuu koneisiin. Valtran trakto-
reita käytetään erilaisiin ylläpitoteh-
täviin pensaikkojen kaatamisesta ja 
puutavaran hankinnasta aitatarvik-
keiden kuljettamiseen ja palonkatkai-
sulinjojen raivaamiseen. Yhteismaak-
si suunnitellulle maa-alueelle tarvit-
tiin hallituksen lupa, ennen kuin kar-
jalle voitiin pystyttää aitaukset. 

Valtra tuli apuun
RSPB:n valvojana Aylesbearessa toi-
miva Toby Taylor kertoo, miksi he 
valitsivat Valtran traktorit.

– Ne ovat erinomaisia yleistrakto-
reita, ja ne soveltuvat skandinaavisen 
suunnittelun ansiosta töihimme ihan-
teellisesti, sillä niissä ei ole pensaik-
koihin takertuvia riippuvia osia. 

Koska RSPB toimii huomattavis-
sa määrin vapaaehtoispohjalta, myös 
traktorien helppo ajettavuus on tär-
keää.

– Järjestämme henkilökunnallem-
me ja vapaaehtoisillemme koulutuk-
sen, ennen kuin päästämme heidät 
käyttämään koneita, ja koneen helppo 
käytettävyys on ilmiselvä etu. 

RSPB:n ensimmäinen Valtran 
traktori Aylesbearessa oli käytetty ja 
vähän ajettu 110 hv:n 6650 vuonna 
2005. Se on yhä käytössä pääasiassa 
puutavaran kuljettamisessa ja kuor-
mainkäytössä. 

– Meillä on paljon vanhoja puita, 
joita on hoidettava ja karsittava tai jot-
ka on poistettava kokonaan, ja se on 
jatkuvaa työtä. Saha- ja polttopuun 
myynti on yksi tulonlähteistämme.

Valtra 6650 toimi hyvin, ja sen 
seuraksi hankittiin 100 hevosvoiman 
N92, joka aiotaan vaihtaa 4-sylinteri-
seen N101-malliin, jossa on metsätöi-

hin soveltuva polttoainesäiliö, etu-
nostolaite ja -voimanotto, paineilma-
kompressori ja V46-kuormain. N101 
on hyvä yleiskone, joka soveltuu 
ihanteellisesti nykyisiin ja tuleviin 
töihin.

säilyttämisen arvoinen  
kaunis ympäristö
Puutavarasta saatavista tuloista huo-
limatta kohteiden aiheuttamat kus-
tannukset ovat tuloja suuremmat. 
Tilannetta auttaa osaltaan Natural 
England -elimen ja sen Higher Le-
vel Stewardship -ohjelman tarjoama 
rahoitus. Alueen arvoa ei voida kui-
tenkaan mitata rahassa. Kohteissa 
elää monia harvinaisia ja häviämäs-
sä olevia lajeja, kuten muun muassa 
harvinainen ruskokerttu, kangassi-
nisiipiperhonen, Coenagrion mercu-

riale -korento ja Kugleanin maakii-
täjäinen. Lisäksi kohteissa nähdään 
usein pensastaskuja, kehrääjiä ja 
monia muita epätavallisia kasveja ja 
eläimiä. 

Alue on herättänyt Euroopan uni-
onin kiinnostuksen ja se on erityinen 
suojelualue. Siellä asuu monia lajeja, 
jotka ovat kehittyneet pitkän ajanjak-
son kuluessa. Ne ovat osa ravintoket-
jua, geenipoolia ja paljon muuta. Joil-
lakin maapallon alueilla on hävinnyt 
monia lajeja, ja nyt taistellaan, jotta 
paikalliset ekologiset järjestelmät ei-
vät kaatuisi. Valitettavasti ei ole ole-
massa laboratoriota, joissa olisi pika-
kelauspainike, jonka avulla voisim-
me nähdä, onnistuvatko ponniste-
lumme. Meidän on vain odotettava ja 
säilytettävä tuleville sukupolville se, 
mikä meillä on vielä jäljellä. •

Alkuperäisrotuisia poneja ja karjaa käytetään apuna kasviston tasapainon ylläpitämisessä.

Käytetty Valtra 6650 oli varhainen tulokas, ja sitä käytetään pääasiassa puiden hoitoon  
ja saha- tai polttopuuksi kaadetun puutavaran kuljettamiseen.

”Ne ovat erinomaisia 
yleistraktoreita, ja ne  
soveltuvat skan di naa- 
visen suunnittelun  
ansiosta töihimme ihan-
teellisesti, sillä niissä  
ei ole pensaikkoihin  
takertuvia riippuvia osia.”
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 Maanviljelijä anders Ingmanin talleissa:

suuria 
suomalaisia 

teksti ja kuVat IlPO CEDEr

brad de Veluwe:
oman tallin kasvatti
Ingmanin tilalla on ollut hevoskasvatusta  
jo 1970-luvun lopulta lähtien. Nykyisen muo-
tonsa ja laajuutensa Lars Ingmanin perusta-
ma talli on saanut 1983. tallissa on 37 hevos-
pilttuuta. Sen toiminnasta vastaa Tuomas 
Korvenoja, joka on vuokrannut tilat hevos-
hoitoon ja valmennukseen.

– Meillä itsellä on tusinan verran hevosia. 
Niistä on kaksi Korvenojan valmennuksessa, 
muut ovat siitosoriina, tammoina ja ratsuhe-
vosina. Parempi pitää kilpa- ja siitoshevoset 
erillään, osa hevosista on ruotsissa ja tans-
kassa. 

– toistaiseksi Brad de Veluwe on ollut 
paras hevosemme. Se kilpaili viime vuonna 
kymmenkunta kertaa ja voitti reilut puoli mil-
joonaa euroa. Kokonaispalkinnot lähentelevät 
miljoonaa euroa. 

Ingman kertoo, että ori on oman tallin ja-
lostuksen tulosta. Se on neljännen polven jäl-
keläinen ja myös sen vanhemmat ja esivan-
hemmat ovat saaneet paljon menestystä.

raviväki muistaa varmasti muun muassa 
sellaiset menijät kuin Inspiration ride, ride 
the Night tai Monkey ride.

5-vuotias Brad de Veluwe jatkaa esivan-
hempien sarjaa, se on voittanut kotimaassa 
muun muassa lämminveristen Kriteriumin 
2011 ja Suuren Suomalaisen Derbyn 2012. 
Euroopassa voittoja on tullut useissa suuris-
sa ajoissa. Brad on kilpaillut vähän kotimaas-
sa. tänä vuonna sen juoksua voi nähdä lah-
dessa, kun se osallistuu SuurHollolan ajoihin 
kesäkuun lopulla.

– Brad de Veluwe on tähän asti kilpaillut 
3- ja 4-vuotiaden sarjoissa, joissa on ollut ra-
hakkaita kilpailuja. Nyt ori joutuu 5-vuotiaana 
avoimiin sarjoihin, joissa kilpailut ovat tasai-
sempia ja kovempia. Uskomme kuitenkin, 
että orilla on vielä paras kilpailuaika tulossa, 
Anders Ingman sanoo. •

Sipoolaisella anders Ingmanilla on syytä olla ylpeä, sillä ravi- 
tallissa korskuu tämän hetken paras suomalainen ravuri,  
Brad de Veluwe. Hän osaa arvostaa myös muita kotimaisia  
huippuosaajia, konehallista hyrähtää töihin Valtra N141 advance. 

Sipoolainen Anders Ingman on vil-
jellyt Ingmanien sukutilaa vuodesta 
1991 lähtien. Vuokramaineen peltoa 
on noin 145 hehtaaria ja metsää sa-
man verran.

– Ingmanin veljessarjan nuorim-
pana isoisäni joutui hakemaan elan-
tonsa kotitilan ulkopuolelta, jolloin 
hän osti tämän maatilan. Myöhem-

min tähän liitettiin myös suvun kan-
tatila. 

– Isoisä aloitti myös meijeritoi-
minnan. Ensin pienessä rakennuk-
sessa joen rannalla, josta se on vuo-
sikymmenten aikana laajentunut 
suurmeijeriksi.

Ingmanin tilan päätuotantosuun-
ta on vehnän, mallasohran ja kauran 

viljely, tilalla on myös vähän rypsiä.

Viljakaupan opiskelua
Anders Ingman kertoo, että viime 
vuosi oli rannikkoseudulla ongelmal-
linen. Vehnäsato meni rehuksi ja kui-
vaus tuli kalliiksi. Positiivista on kui-
tenkin, että viljan hinta on kehittynyt 
oikeaan suuntaan eikä rehuksi men-

neestä vehnästä tullut tappioita.
– Viime vuosina on ollut pakko 

opiskella viljamarkkinoita. Kun ai-
kaisemmin säästi sadon myynnin 
kevääksi sai paremman hinnan, nyt 
viljakauppa ei enää toimikaan niin. 
Hintakehitystä on seurattava ympä-
ri vuoden, Ingman sanoo.

Ingman on kokeillut pilaantu-
neen kauran ja kuivausjätteiden 
polttoa hakkeen joukossa. 

– Kelvoton vilja on parempi polt-
taa energiaksi kuin ajaa kompostiin 
maatumaan. Kaura palaa hakkeen 
joukossa ihan hyvin. Sen tuhka on 
puutuhkaa kovempaa ja vaatii use-
ammin tulipesän manuaalista puh-
distusta, hän sanoo.

Tilan metsätöihin Ingman osal-
listuu raivaamalla hakkuiden alus-
puustoa ja istuttamalla taimikoita. 
Hake otetaan oman metsän harven-
nuksilta. Kymmenen vuoden ajan 
sekä päärakennus että konehalli on 
lämmitetty metsähakkeella.

Pia ja Anders Ingmanin vanhin  
poika Mikael opiskelee maa- ja 
met sä tieteellisessä sekä auttaa kii-
reisinä aikoina tilan töissä. Lapsista 
Marcus, Marie-Michelle, Madelei-
ne ja Melanie ovat jo vakiintuneet 
perhe- ja työelämään, nuorimmat 
tytöt vielä opiskelevat.

harkitut hankinnat
Anders Ingman sanoo, että tämän 
kokoinen tila on yhden henkilön 
hoidettavissa. Vähän enemmän 
töitä aiheuttavat tilan suht’ pienet 
lohkot ja epäkäytännölliset kuviot. 

145 hehtaaria on reilussa 50 lohkos-
sa. Tosin osa on hyvinkin pieniä, 
jotka pidetään pääasiassa viherke-
santona.

– Tilan päätraktorina on vuoden 
2007-mallinen Valtra N141 Advan-
ce. Halusin nelivetoisen traktorin, 
joka on tarpeeksi vahva savikkoi-
silla pelloilla ja rinteillä. Valtralla 
vedetään pääasiassa kolmemetris-
tä kylvökonetta. Aikanaan Valtran 
hankinta ei aiheuttanut työkonei-
den uusimistarvetta, kun vanhas-
sa kalustossa on saman teholuokan 
traktori.

Ingman sanoo, että Valtralla on 
ajettu vain 2 600 tuntia, vaikka se 
onkin ahkerimmin käytössä. Siinä 
on myös etukuormain talven lumi-
töitä varten. 

Tilan kauimmaiset lohkot ovat 
vajaan kymmenen kilometrin pääs-
sä. Liikennetraktorin varusteet ovat 
tieajossa eduksi.

– Maanviljelyksessä tieajo ei  
tuota mitään, aiheuttaa vain kus-
tannuksia. Onneksi lohkot ovat 
melko lähellä. Tieajossa mukavuut-
ta tuo viidenkympin nopeudella va-
rustettu vaihteisto sekä etuakselin 
jousitus, Ingman sanoo.

– Toimiva huolto on tärkeä osa 
koneketjun toimivuutta, seisokkeja 
ei kaivata sesonkiaikoina. Trakto-
reiden toiminnot ovat sähköisesti 
ohjattuja, mutta alan ammattilaiset 
osaavat työnsä ja pitävät koneet  
kunnossa. Meillä Valtran on huolta-
nut koko ajan Guy Baijars Service 
Liljendalista. •

Menohaluja uhkuva ori, määrätietoista kotimaista 
jalostustyötä kuten Valtrakin. 

Maanviljelijä Anders Ingman sanoo  
suomalaisia isäntiä kauppauskollisiksi,  
samassa merkissäkin pysytään, jos  
tutun myyjän kone-edustus ei vaihdu.

Brad de Veluwe nähdään tänä vuonna kotimaassa ainakin SuurHollolan ajoissa,  
lupaa Anders Ingman.
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Valtra collectionTutustu mallistoon: www.valtrakauppa.fi

Valtra ColleCtion 2012–2013
tutustu tuotteisiin Valtra jälleenmyyjälläsi tai verkkokaupassa www.valtrakauppa.fi ja tilaa tuotteet helposti suoraan kotiin.

miesten kauluspaita  
ruutupaita Valtran omalla ruutu-
kuosilla. rinnassa kudottu  
merkki ja selässä aplikoi tuna 
aNTs-kirjai met. materiaali  
on miellyttävää 100 %  
puuvillaa. Naisille  
saatavana oma  
malli.

naisten flanellipaita  
harjattua 100 % puuvillaa  
Valtran omalla ruutukuo-
silla. Farkkunapit edessä 
ja rintataskuissa. kudottu 
merkki hihassa ja bro-
deeraus vasemmassa 
taskussa. miehille  
saatavana oma malli.

hinnat sisältävät alv. 24 %.

naisten t-paita
Joustavaa ja pehmeää  
puuvilla-elastaanisekoi tetta. 
Pitkä leikkaus. edustassa  
painatuksia ja strassi-
koristeita.

rannekello
alumiininen kellokuori, jonka  
sisällä miyota 2453 koneisto.  
Vedenpitävä 5 aTm. Viisarilliset 
tunnit, minuutit ja sekunnit.  
Päivämäärän näyttö. ranneke  
22 mm kumia. Näytön halkai sija 
46 mm.

seinäkilpi
kestävää metallia, koko 30 x 40 cm. 
kilven kulmissa on neljä valmista 
reikää seinään kiinnitystä varten.

miesten t-paita
Pigmenttivärjättyä,  
hieman kuluneen näköistä 
materiaalia. edessä painatus. 
100 % puuvillaa.

jalkapallo 
Ottelu- ja harjoituspallo. koko 4. 
materiaali käsinommeltua synte-
ettistä nahkaa. mukana pumppu 
pallon uudelleentäyttöä varten.

1820€

4840€

2320€

4030€

2220€ 7960€

3830€

a.I. Virtanen palkittiin kemian Nobelilla 1945

suomalainen  
tiedemies keksi 
säilörehun

teksti tOMMI PItENIUS kuVat ValtraN arKIStO

Harva viljelijä tietää, että säilörehun keksi suomalainen  
tiedemies artturi Ilmari Virtanen. Virtanen palkittiin  
keksinnöstään kemian Nobel-palkinnolla vuonna 1945.

 V irtanen valmistui Helsingin  
yliopistosta 1916 pääainee-
naan kemia ja väitöskirja hy - 

väksyttiin jo kolmen vuoden pääs tä  
vuonna 1919. Virtanen tutki muun 
muassa fysikaalista ke miaa Zürich-
issä Sveitsissä, rasvakemiaa Münste-
rissä Saksassa ja bakterio logiaa  
Tukholmassa Ruotsissa. 

Työuransa hän teki muun muassa  
Helsingin yliopiston ja teknillisen 
korkeakoulun professorina sekä  
Suomen Akatemian johtajana. Koko  
työuransa ajan hän toimi myös mei-

jeriyhtiö Valion tutkimusosaston  
johtajana.

Rehusta johtuva maidon vitamii- 
nitason vaihtelu talvisin oli 1920-lu-
vul la vakava ongelma niin meijeri-
teollisuudelle kuin kansantervey del-
lekin. Keväällä 1928 Virtanen oivalsi, 
että tuorerehun sai säilymään talven 
yli, kun sen happamuus laskettiin 
korjuun jälkeen nopeasti alle 4 pH:n 
ja se säilöttiin ilmatiiviisti. Keksintö  
patentoitiin 1932, mutta nykyiseen 
suosioonsa se nousi vasta muovin 
yleistyttyä rehun pakkaamisessa.

Suuri tiedemies ei kuitenkaan ol-
lut erehtymätön. Hän tutki kasvien 
biologista typensidontaa, mutta hä-
nen teoriansa osoittautui myöhem-
min virheelliseksi. Poliittisesti hän 
puolestaan oli ankaran neuvostovas-
tainen. Sopimattomissa tilanteissa 
annetut äärimmäisen jyrkät poliitti-
set kannanotot saattoivat hänet välil-
lä vaikeuksiin.

Intohimolleen eli biokemian tutki-
miselle hänellä oli hyvin inhimilli-
nen syy. Artturi Ilmari Virtasen kuu-
desta veljestä neljä oli kuollut alle 
vuoden ikäisenä. Myöhemmällä iällä 
Virtanen arveli syyksi A-vitamiinin 
puutoksen. Virtasen köyhässä lap-
suudenperheessä oli ostettu halpaa 
rasvaton ta maitoa, josta oli separoita-
essa pois tunut rasvan mukana myös 
A-vitamiini. •

Säilörehu on suomalaisen tiedemiehen 
Artturi Ilmari Virtasen keksintö vuodelta 
1928. AIV-nimitys tuleekin keksijänsä  
nimen etukirjaimista.

A.I.Virtanen
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Valtra mallistoTutustu mallistoon: valtra.fi

www.myvaltra.comhistory.valtra.com www.youtube.com/valtravideos

ISO
 14396

ISO
 14396

A-SARJA
malli max. hv/nm

a83 Hitech 88/325

a93 Hitech 101/370

S-SARJA
malli max. hv/nm

S233 270/1195

S263 295/1310

S293 320/1455

S323 350/1540

S353 370/1540

N-SARJA
malli max. hv/nm

N93 Hitech 99/430

N103 Hitech 111/465

N113 Hitech 124/510

N123 Hitech 135/540

N143 Hitech 152/600

N93 Hitech 5 99/430

N103 Hitech 5 111/465

N113 Hitech 5 124/510

N123 Hitech 5 135/540

N143 Versu 152/600

N163 Versu 163/650

N143 Direct 152/600

N163 Direct 163/650

T-SARJA
malli max. hv/nm

t133 Hitech 141/580

t153 Hitech 155/640

t173 Hitech 180/660

t193 Hitech 190/680

t153 Versu 155/640

t163e Versu 166/740

t183 Versu 187/770

t213 Versu 215/850

t153 Direct 155/640

t163e Direct 166/740

t183 Direct 187/770

t203 Direct 204/800

tykkää meistä Facebookissa.
www.facebook.com/ValtraGlobal

Valtran uusi sovellus pitää ajan tasalla 
Valtra on ottanut käyttöön uuden iPad-informaatiosovelluksen, jolla saa nopeasti ja helposti ajantasaista 
tietoa Valtran räätälöidyistä palveluista ja tuotteista. tarjolla on mm. esitteitä, videoita, tuotekuvia,  
viimeisimpiä uutisia ja monenlaisia viihdyttäviä lisätoimintoja – tämä sovellus kaikkien Valtra-fanien täytyy 
saada. Valtra-sovellus on nyt saatavilla englanniksi. Muita kieliversioita lisätään lähitulevaisuudessa.


