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Kotimaan komein 
konenäyttely
KoneAgriassa konekaupan ja tuotannon asiantuntijat sekä 
maaseudun ammattilaiset kohtaavat toisensa kasvotusten. 
Tule sinäkin syventymään kiinnostaviin kohteisiimme.

Tänä vuonna näyttelyalueen koko on liki 
kolme hehtaaria ja mukana on kattava 
läpileikkaus kotimaisesta tarjonnasta.

Nähdään Tampereella!

Koneita ja 
kohtaamisia
12.–14.10.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Tule maaseudun ammattilaisten 
ykköstapahtumaan Tampereelle!
Tänä vuonna huomio kohdistuu erityisesti 
viljaan sekä sika- ja siipikarjatalouteen.

Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus (TESC)

Ilmailunkatu 20 | 33900 Tampere

Avoinna
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Liput
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koneagria.fi
 /koneagria  
 @koneagria
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Traktori mielletään yleen-
sä peltotyökoneeksi ja jois-
sain tapauksissa myös ly-
hyehköjen maantiekul-
jetusten voimakoneeksi. 
Suomalaisen traktorin voi 
varustella lähes mihin ura-
kointityöhön tahansa. Vaik-
ka ulkomaiset traktorit eivät 
kaikkien mielestä välttämät-
tä metsäajoon sovellu, kap-
paletavaranostureille nekin 
sopivat mainiosti. Nykyai-
kaista nosturia kun halli-
taan yleensä radio-ohjauk-
sella koneen ulkopuolelta.

Lappajärvinen JAKE Fin-
land, Nisula ja Valtra ovat 
jo vuosien ajan räätälöineet 
erittäin monipuolisia yhdis-
telmiä maa-ja metsätilan 
vaativan vaihteleviin töi-
hin. Peruskoneen varustei-
den helppo kiinnittäminen 
ja tarvittaessa irrottaminen 
mahdollistavat työhön tart-
tumisen poikkeuksellisen 
sujuvasti. JAKE on jo 30 
vuoden ajan kehittänyt mit-
tavan valikoiman traktorei-
den sovitteita ja lisälaitteita, 
joilla arvokkaasta perusko-
neesta saadaan aiempaa 
enemmän taloudellista hyö-
tyä. Eräs tuoreimmista Ja-
ken innovaatioista on trak-
toriin asennettavan kappa-
letavaranosturin varustepa-
ketti.

TRAKTORI ON 
MONIPUOLINEN 
PERUSKONE

LÄHES MIHIN 
TAHANSA 
TRAKTORIMALLIIN

JAKE 800 LC on suunni-
teltu kappaletavaranostu-

reille 30 tonnimetriin asti. 
Traktoriin asennettu kappa-
letavaranosturi on erittäin 
kustannustehokas ratkai-
su sähkölinjojen rakenta-
miseen ja kunnossapitoon 

sekä moniin muihin maas-
tossa tapahtuviin tehtäviin. 
JAKE 800 LC on asennet-
tavissa lähes mihin tahan-
sa traktorimalliin. Vastaa-
van kokoluokan JAKE 804 

LC sen sijaan on suunnitel-
tu nimenomaan Valtra N4 ja 
T4 traktoreihin. 

Jaken täydellinen varus-
tepaketti pitää sisällään 
outrigger-tyyppiset tukija-

lat sekä taakse että eteen, 
tehokkaan PTO-pumppu-
yksikön, tilavan öljysäiliön, 
ToolBox -järjestelmän ja jä-
mäkän puomituen. Jaken 
puomitukea käytettäessä 
suuri osa kuormaimen pai-
nosta lepää traktorin etuak-
selilla kasvattaen etupyö-
rien vetokykyä huomatta-
vasti. Puomituki tasapai-
nottaa yhdistelmän maan-
tieajoa kuormaimen painon 
jakaantuessa molemmille 
akseleille. Puomituki toimii 
yhtä lailla kappaletavaran-
osturin kuin puutavarakou-
ralla tai harvesterikouralla 
varustetun puutavaranos-
turin kanssa. Tuki on saa-
tavana niin etukuormai-
mella kuin etunostolaitteel-
la varustettuihin traktorei-
hin. Metsävarusteista tu-
tulla etuakselivakaimella 
saavutetaan riittävä vaka-
vuus myös 10-12 tonnimet-
rin kappaletavaranostureil-
le, mutta isommat nosturit 
vaativat etutukijalat.

JAKE pystyy räätälöi-
mään asiakkaan haluaman 
paketin joko täysin valmii-
na uuteen traktoriin tai tar-
vittavat osat on mahdollis-
ta asentaa vanhempaankin 
peruskoneeseen ja nostu-
riin. 

Kotimaisen sähköverkkoyhtiön Seiverkot Oy:n linjatyökalu Valtra T153h, Hiab 192, JAKE 804 LC, JAKE SPN Etuakselivakain, JAKE ToolBox System ja JAKE LC Puomituki.

Yksi kuudesta Liettualaiselle sähköyhtiölle toimitetuista JAKE-varustelluista ”porakoneista”. Balttiassa 
sähkötolppien istutus tapahtuu kaivamisen sijaan usein poraamalla.


