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Käyttäjäkokemus Juha Mehtälä 

Trimble GFX-750 ajo-opastin NAV-900 antennilla ja EZ-Pilot-automaattohjaus  

Agroteknoa Jokilaaksoihin hankkeen kautta hankittu Trimble 750 automaattiohjausjärjestelmä 
helpotti puintityötä Auringon Tilalla Nivalassa. Automaattiohjausjärjestelmä asennettiin Auringon 
tilan vuosimallin 2009 Claas Lexion 570 puimuriin. 

Trimble automaattiohjausjärjestelmä GFX-750 soveltuu parhaiten yleisimpiin töihin ja maanviljelijöille, joilla 
on perustiedot täsmäviljelystä ja jotka tarvitsevat erilaisia tarkkuusvaihtoehtoja sekä yksinkertaisia 
ruiskutus- ja levitysvaihtoehtoja.  

Trimble GFX-750 -kosketusnäyttö on 
moderni ja yhteensopiva minkä 
tahansa ISOBUS-valmiuden 
omaavan työkoneen kanssa. 
 
Helppokäyttöinen ja helposti 
omaksuttava Android-pohjainen 
käyttöjärjestelmä vie 
maatalouskoneohjauksen aivan 
uudelle tasolle. Sisäänrakennettu 
WiFi mahdollistaa langattomat 
tietoliikenneyhteydet, ja eri 
sovellusten avulla hallitset maatilan 
toimintoja ohjaamosta käsin. 

 
 
• Suuri 25,6 cm:n teräväpiirtoinen värikosketusnäyttö 
• Jopa 256 lohkon ISO-hallinta ja yksi tuote Trimble Field-IQ Basic -järjestelmällä 
• ISOBUS VT/TC 
• Katolle asennettu yhdistetty NAV-900-ohjauskeskus ja -vastaanotin 
• Mukautettava ajonäyttö 
• Yksi integroitu kamera, tukee lisäksi yhtä ulkoista kameraa 
• Helpoin mahdollinen siirrettävyys ajoneuvosta toiseen ohjaamon vähäisemmän kaapeloinnin ansiosta 
 
EZ-PILOT AUTOMAATTIOHJAUS 
 
Kompaktilla sähköisellä moottorilla, joka on asennettu suoraan ohjauspylvääseen, EZ-Pilot ohjaa konettasi 
pellolla vakuuttavalla tarkkuudella. Siro mutta voimakas moottori säästää tilaa ohjaamossa, samalla kun se 
pitää jäykemmänkin koneen tarkasti ajolinjalla. Kehittynyt T3-kallistuskorjaus huolehtii, että ajoneuvon 
sijaintia korjataan jatkuvasti vaihtelevan maaston mukaan. Nämä ominaisuudet tekevät EZ-Pilot:sta 
luotettavan kumppanin peltotöihin.  
 
• TMX-2050, GFX-750, CFX-750, FmX näytöille 
• Ohjaustarkkuus > 3 cm 
• Helppo käyttöönotto 
• Voimakas moottori 
• Helposti siirrettävissä ajoneuvosta toiseen erillisen siirtosarjan avulla 
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Auringon Tilalla puimurin ohjauspyörän tilalle asennettiin 
Trimblen oma sähkömoottorilla varustettu 
ohjauspyöräjärjestelmä, joka signaalin mukaisesti ohjaa 
puimuria pysymään valitulla linjalla niin, ettei kuljettajan 
tarvitse osallistua ajolinjalla pysymiseen. 
Automaattiohjausjärjestelemän muita toimintoja ohjailtiin 
erikseen asennetulla jalkapedaalilla ja kosketusnäytöllä. 
Auringon tilan Juha Mehtälä yllättyi positiivisesti 
automaattisen ohjausjärjestelmän toimivuudesta puinnin 
apuvälineenä ”En ollut illalla läheskään yhtä rasittunut, kuin 
ennen Trimble 750 –laitteiston asennusta” Mehtälä 
kuvailee. ”Laite oli toimintavarma eikä ongelmia ollut. 
Kosketusnäytön käyttäminen oli helppoa ” hän sanoo. 

Dataväxtin edustaja neuvoi puhelimitse laitteen 
käyttöönotossa ja laitteen alkuasetusten määrittämisessä. 
Mehtälän kokemuksen mukaan puhelinneuvonta toimi 
hyvin. Laitteiston tekniseen asennukseen kului aikaa noin 4 
tuntia, jonka aikana puimurin oma ohjauspyörä vaihdettiin 
Trimblen ohjauspyörään, pika-asennettiin puimurin katolle järjestelmän oma antenni, vedettiin 

järjestelmälle pääkeskuksesta virrat ja asennettiin 
jalkapolkimella toimiva kytkentäanturi. Dataväxtin 
etäneuvonta jatkui pellolle mentäessä. Uudelle peltolohkolle 
saavuttaessa järjestelmään syötettiin uusi lohko. 
Kosketusnäytön asennuksista valittiin uusi lohko ja lohkon 
mukaiset linjojen teot eli minkä linjan mukaisesti puimuri 
pellolla liikkuu ja pui. Vaihtoehtoina olivat esimerkiksi pisteiden 

valinta kuten A ja B tai edellisen ajolinjan seuranta.  

Juha Mehtälän kokemuksen mukaan puintityö helpottui automaattisen ohjausjärjestelmän mukaan paljon, 
sillä puintityön aikana viljelijän ei tarvitse keskittyä puimurin ohjaamiseen. Tällöin hän voi keskittyä 
seuraamaan prosessin kulkua, puimurin toimintaa ja säätää puimuria. Puintityön aikana voi hoitaa muita 
toiminnan kannalta tärkeitä asioita, kuten puhelimitse kuivausprosessin toimintoja. Lisäksi 
automaattiohjausjärjestelmä vähentää kuljettajan rasitusta, kuten niska- ja hartiakipuja.  

Leveä leikkuupöytä tuo omat haasteensa. Kuljettajan ohjatessa puimuria leveän leikkuuleveyden 
täysimääräinen hyödyntäminen vaatii paljon 
huomiota, eikä puimurin muihin säätöihin 
ajon aikana jää aikaa. Puimurin koneisto on 
tehty tasaisen massan syötölle, joten 
automaattiohjausjärjestelmä takasi 
puitavan viljan tasaisen virran puimurin 
koneistoon. Isolla lohkolla Mehtälä pystyi 
optimoimaan puimurin viljasäiliön täyttöä ja 
tyhjennystä ja logistiikan optimointi 
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helpottui. Lisäksi isolla peltolohkolla ei jäänyt kiilapaloja ja turhia soiroja.  

Käytön aikana laitteessa ilmeni Juha Mehtälän mukaan kehitettävääkin. Mehtälän toivomuksena on, että 
automaattiohjauksen kytkentään voisi olla jokin muu ratkaisu kuin jalkapolkimella toimiva anturi tai 
kosketusnäyttö. Mehtälän mukaan oli yllätys, ettei ohjausjärjestelmää saanut kytkettyä pois jalkapedaalilla. 
Ohjausjärjestelmän sai kytkettyä pois päältä kääntämällä ohjauspyörää, mutta tämä oli käytännössä hankalaa 
ohjauspyörän sähkömoottorin vastustuksen takia. Lisävarusteena ajokahvaan liitettävä nappikytkin olisi 
käytön kannalta kätevämpi, Mehtälä arvelee.  

Otto Hihnala 
kasvintuotannon asiantuntija 
ProAgria Keski-Pohjanmaa 
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