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Nivalan seosrehutyönäytös

Seosrehuvaunuun kannattaa valita varusteet
tarpeen mukaan

Kotieläintuotanto KV 02/2020 06.02.2020 Tuomas Anttila

Tuomas Anttila

Kongskilden ruuvinlehdet oli varustettu rosterisilla kulutusreunoilla.

Vaikka vaunu itsessään pysyisi samana, voi pelkillä varustevalinnoilla vaikuttaa
esimerkiksi vaunun käytettävyyteen ja monikäyttöisyyteen, kulutuskestävyyteen ja
sekoitustulokseen. Tapahtumaan osallistuneissa vaunuissa oli erittäin laaja
kattaus varusteita, jotka löytyvät useimpien merkkien valikoimista, sekä muutamia
merkkikohtaisia erikoisuuksia. Jotkut varusteet on tarkoitettu vain yksilöllisempiä
käyttötarkoituksia varten, mutta joukosta löytyi myös sellaisia varusteita, joita on
helppo suositella kaikille tiloille.

Lisää kulutuskestävyyttä
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Päivittäisen tarpeen ja sitä myötä suuren käyttömäärän vuoksi apevaunu on yksi
karjatilan nopeimmin kuluvista koneista. 10 vuoden vaihtoväliin päästään, jos
vaunulla sekoitetaan 1-2 seosta päivässä, mutta kovemmalla käytöllä vaunun voi
joutua vaihtamaan jopa 5-7 vuoden välein.

Käyttöikää rajoittaa yleensä jokin näistä kolmesta tekijästä: voimansiirto, ruuvit tai
säiliön seinät. Voimansiirto, eli alennusvaihde ja ruuvien kulmavaihteet ovat
kalleimpia komponentteja. Tämän vuoksi ruuvi ja säiliö kannattaisi mitoittaa siten,
että ne kestävät yhtä pitkään kuin voimansiirto.

Äärimmäinen, ja samalla hintavin tapa kasvattaa säiliön ja ruuvien käyttöikää on
hankkia vaunu, jossa sekä ruuvit että säiliön alaosa ovat ruostumatonta tai
haponkestävää terästä. Tämä on kuitenkin useimmiten kannattavaa vasta siinä
vaiheessa, kun edellisen vaunun käyttöikä on ollut vain 5-7 vuotta nimenomaan
puhkikulumisesta johtuen, ja hankittavan vaunun voimansiirto on niin järeä, että
siltä voi odottaa tätä pidempää käyttöikää.

Edullisempi, ja useimmille tiloille harkitsemisen arvoinen vaihtoehto on pelkästään
ruuvinlehtien päälliosan, tai ruuvinlehtien ulkoreunan varustaminen rosterilla tai
happoteräksellä. Ruuvinlehden ulkoreuna on nimittäin yksi kovimman kulutuksen
kohteita. Ruuvinlehtien päällä oleva rehu kulkee ylöspäin ruuvin mukana, mutta
lehden reunat kulkevat alaspäin, kohti säiliön pohjaa pyrkivää rehumassaa vasten.
Lisäksi lehden reunat kulkevat ulkokehällä pidemmän matkan, joten kitkan
aiheuttama kuluminen on suurempaa. Kyseinen varuste löytyi Kongskilden ja
Strautmannin ruuveista pultattavana versiona, sekä RMH:n ruuveista hitsattuna.
Varuste on saatavilla useimpiin merkkeihin.

Sujuvaa purkamista

Purkuluukut ja -kuljettimet ovat varusteita, joiden valinta riippuu täysin tilan
tarpeista. Hinnan lisäksi vaunun ulkomitat usein kasvavat purkukuljetinten myötä.

Ruokintapöydälle purkaessa pelkkä purkuluukku on monesti riittävä vaihtoehto.
Luukun alla on hyvä olla riittävän pitkä lippa, joka estää sen, että purettu ape
päätyisi vaunun renkaiden kulkureitille ja polkeutuisi ruokintapöytää vasten. Tätä
varten Strautmannin vaunussa oli hydraulinen lippa, joka käännetään pidemmälle
purun ajaksi, ja on muutoin vaunun alla, jonka ansiosta kuljetusleveys ei kasva.

Silokingissa varusteena ollut, sivupurkuluukun alle sijoitettu purkukuljetin on
hyödyllinen silloin, jos apetta täytyy purkaa paksummalle karheelle. Lyhyt kuljetin
heittää rehun noin puolen metrin päähän vaunun renkaista ja työntää
paksummalle purkaessa apetta kauemmas, jolloin se ei päädy niin helposti
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renkaan alle. Kuljetusasentoon vaunun alle siirtyvä kuljetin pienentää hieman
vaunun maavaraa.

Vaakaruuvivaunuissa, kuten Seko Samuraissa pystyy alhaalta kapeamman säiliön
ansiosta sijoittamaan pidempiäkin purkukuljettimia vaunun sivulle ilman
kuljetusleveyden kohtuutonta kasvamista. Pystyruuvivaunuissa pidemmät
kuljettimet vaativat yleensä joko etu- tai takapurkuluukun. Näistä sivulle purkaessa
käytetään poikittaiskuljetinta, joka kasvattaa hieman vaunun pituutta, mutta lisää
purkumahdollisuuksia merkittävästi. Matto heittää rehua jo itsessäänkin
kauemmas vaunusta, ja se voidaan varustaa pitkälläkin purkukuljettimella
esimerkiksi visiiriruokintaa varten. Tällainen varustelu löytyi Delavalin vaunusta.
Matto on kuitenkin usein kalliimpi vaihtoehto myös sen vuoksi, että viimeistään
tässä vaiheessa vaunuun tarvitaan oma hydrauliikkajärjestelmä.

Paikaltaan joko kasalle tai mattoruokkijalle tyhjentäessä takapurkukuljetin on usein
helpoin ja edullisin vaihtoehto. Eurocompin vaunusta löytyi ryhmän järein, 2-
metrinen kuljetin juuri tätä varten.

Voimansiirrolla on väliä

Purkuluukut ja -kuljettimet määräytyvät useimmiten käyttökohteen mukaan, mutta
apevaunun hankintaan liittyy myös yksi epäkonkreettisempi varustevalinta,
nimittäin ulosoton välitys. Vaunuihin on yleensä saatavilla useita eri välityksiä,
mutta ostohetkellä voi olla vaikeaa pohtia, haluaako ruuvien pyörivän 18 vai 25
k/min nopeudella.

Onneksi kaikkiin vaunuihin on saatavilla alennusvaihde, joka lisää vaunuun toisen,
yleensä noin puolitoista- tai kaksinkertaisen välityksen. Tätä varustetta on helppo
suositella kelle vaan. Edistyneempiäkin vaihtoehtoja, kuten moniportaisia
pikavaihteita ja portaattomia vaihteistoja alkaa jo löytyä markkinoilta. Niiden hinnat
ovat kuitenkin vielä nykyään niin korkeita, että ne ovat kannattavia hankintoja vain
poikkeustapauksissa.

Yhdistelemällä välityksiä traktorin ulosotonnopeuksiin, tulisi päästä sellaisiin
sekoitusnopeuksiin, jotka sopivat oman tilan rehuille. Jos ape koostuu pääosin
tarkkuussilputusta säilörehusta, tulisi ruuvien pyörimisnopeudessa päästä
hitaimmillaan noin 15-25 k/min nopeuteen. Silloin, kun vaunulla käsitellään
pidempää ja kuivempaa materiaalia, esimerkiksi olkea, säilöheinää tai muutoin
kuivaa paalirehua kuten työnäytöksessä, tulisi vaunulla päästä noin 25-40 k/min
sekoitusnopeuteen. Lopputyhjennystä varten olisi toivottavaa, että löytyisi vieläkin
nopeampi vaihtoehto, jolla päästään yli 40 k/min nopeuteen. 
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Sopivat sekoitusnopeudet kuitenkin riippuvat esimerkiksi vaunun muista säädöistä
ja karkearehun koostumuksesta, ja ovat näin ollen tapauskohtaisia. Onneksi
valinnanvaraa on, jos välitysvaihtoehtoja on riittävästi.

Otetaan esimerkiksi vaunu, jonka nopeus 540 k/min ulosotolla on 18 k/min. Jos
vaunussa on alennusvaihde ja traktorissa on 540, 540E ja 1000 ulosotto, on
valittavissa kuusi eri pyörimisnopeutta samoilla traktorin kierroksilla. Jos
alennusvaihteen välityssuhde on 1,7 ovat ruuvin pyörimisnopeudet silloin 18, 23,
31, 33, 39 ja 57 k/min.

Lisätään yhtälöön vielä sekoitustraktori jossa riittää vääntöä, ja ulosotto kestää
pyörittämisen 1000–2000 k/min moottorinkierrosnopeuksilla. Kun vaihtoehdot
summataan yhteen, voi ruuvien pyörimisnopeuden valitakin jo portaattomasti 10–
60 k/min väliltä.

Helpotusta hallintaan

Hallintalaitteiden valintaan vaikuttavat apevaunuissa neljä tekijää. Ensimmäinen
on purkuluukkujen ja -kuljetinten lukumäärä. Jos pelkkiä purkuluukkuja on
vaunussa vain pari kappaletta, riittää useimpien traktorien lohkot niiden käyttöön.
Jokainen purkukuljettimellinen luukku taas vaatii traktorista kaksi tai kolme lohkoa,
joten useimmiten purkukuljetinten parina tarvitaan erillinen ohjain ja vaunuun oma
hydrauliikkajärjestelmä.

Toinen kriteeri ja ominaisuus on alennusvaihteen käyttäminen. Jos
alennusvaihdetta aikoo käyttää päivittäin, täytyy käytön olla sujuvaa. Jos välitystä
vaihtaa lastauksen puolivälissä, ei työmäärä lisäänny kohtuuttomasti, jos
alennusvaihdetta voi ohjata sekoitustraktorin ohjaamosta. Jos taas joutuu ensin
kapuamaan lastauskoneesta sekoitustraktorin hyttiin sammuttamaan ulosoton,
sitten vaihtamaan välityksen vaunun aisalta, ja lopulta kapuamaan vielä
uudestaan traktorin hyttiin käynnistämään ulosoton, jää välityksen vaihto helposti
tekemättä. Välityksen vaihto ohjaamosta käsin on mahdollista joko vaijerilla,
hydrauliikalla tai sähköllä käytettävän alennusvaihteen avulla. Hyttiin tulevia
vaijereita tai traktorin takalasin lähelle tulevia vipuja löytyy jokaiselta merkiltä.
Tapahtuman vaunuista Silokingissä ominaisuus oli toteutettu sähköhydraulisesti
oman terminaalin kautta, ja Strautmannissa sähköllä.

Kolmas kriteeri on se, miten edistyneitä toimintoja vaa’alta halutaan. Kaikilta
merkeiltä löytyy ruokinnanhallintajärjestelmiä, jotka ovat käteviä tapoja helpottaa
reseptien toteutumista, mutta vain silloin, jos niiden käyttö onnistuu helposti sekä
sekoitustraktorin että lastauskoneen hytistä. Yleisin toteutustapa on wifi-yhteyden
välityksellä, jolloin vaa’an käyttö onnistuu puhelimesta käsin. Tällainen ominaisuus
löytyi Triolietin, Strautmannin, RMH:n ja Silokingin vaunusta. Vaaoille on myös
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omia etäterminaaleja, joka Kongskildesta löytyy jo vakiona. Edistyneimmissä
ratkaisuissa kaikki vaunun sähköhydrauliset toiminnot ovat etäkäytettävissä.

Neljäs kriteeri on vaunun erikoisemmat toiminnot, jotka vaativat useimmiten oman
ohjaimensa. Tällaisia ovat esimerkiksi BvL:n tapahtumaan tuomassa vaunussa
ollut olkipuhallin, ja erilaiset vaunuun integroidut lastauslaitteet.

Faresinin terien asennustapa poikkeaa kaikista muista vaunumerkeistä. Terät on
asennettu ruuvin päälle eikä alle, kuten yleensä. Ratkaisussa on pidetty silmällä
nimenomaan paalirehua, sillä terän alle tuleva ruuvin reuna pienentää terän
vääntymisen riskiä, jos jäinen paali pudotetaan vaunun kyytiin.

Tuomas Anttila

Tuomas Anttila
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Strautmannin vaunussa purkuluukun alla oli hydraulisesti käytettävä purkulippa, joka
taittuu kuljetuksessa vaunun alle.

Silokingin vaunussa oli sivupurkuluukun alle taittuva purkukuljetin, jolla rehu saadaan
purettua paksummalle karheelle kuin pelkällä purkuluukulla.

Tauno Paakkari

Tuomas Anttila
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Delavalin vaunussa ollut etuluukku ja poikittaiskuljetin mahdollistavat purun
esimerkiksi visiiripöydälle, kasvattamatta merkittävästi vaunun ulkomittoja.

Vaakaruuvivaunuissa, kuten Seko Samuraissa, on mahdollista sijoittaa suurempiakin
purkukuljettimia vaunun sivuille ilman, että kuljetusleveys merkittävästi kasvaisi.

Tuomas Anttila

Tuomas Anttila





10.9.2020 Seosrehuvaunuun kannattaa valita varusteet tarpeen mukaan - Nivalan seosrehutyönäytös - Kotieläintuotanto - Koneviesti

https://www.koneviesti.fi/kotieläintuotanto/artikkeli-1.951915 8/12

Jopa moniin perusvaakoihin, kuten RMH:ssa olleeseen I Feed Good -käyttöpaneeliin,
voidaan tallentaa reseptejä.

Tuomas Anttila
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Trioliet oli varustettu puhelimen kautta käytettävällä vaa'alla. Vaaka muodostaa wifi-
verkon, johon puhelin yhdistetään.

Seko Samurain purkukuljettimet molemmilla puolilla vaativat sen, että vaunu on
varustettu omalla hallintalaitteella.

Tuomas Anttila

Tauno Paakkari
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Silokingin vaunussa olleesta terminaalista voidaan käyttää sekä vaakaa että
sähköhydraulisia toimintoja, kuten purkukuljetinta ja alennusvaihdetta.

Peeconin vaunussa olevat portaat ansaitsevat erityismaininnan. Portaat ovat
mukavassa nousukulmassa, vaunun seinässä on kahva nousua varten ja ylhäällä hyvä
tasanne kaiteineen.

Tuomas Anttila

Tuomas Anttila
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Jutun muut osat

Nivalan seosrehutyönäytöksen tulokset – päivän aikana saatiin paljon oppia
apevaunuista

BvL oli varustettu olkipuhaltimella, jonka ansiosta se soveltuu ruokinnan lisäksi
kuivittamiseen.

Eurocompin vaunu oli prototyyppi, joka toimii kahdella eri käyttövoimalla. Seos
tehdään traktorin perään kytkettynä, jonka jälkeen vaunu ajetaan navetan
mattoruokkijan viereen. Mattoruokkija käyttää vaunun sähkömoottoria sen
tyhjentämiseen.

Tuomas Anttila
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Miten mittaukset tehtiin seosrehuvaunuille?
Apesekoittimen ruuvien pyörimisnopeus määrää sekoituksen tahdin
Nivalan seosrehutyönäytöksessä saatiin vaunujen tehontarpeet selville
Apevaunun perusteellinen tyhjentäminen – tyhjäksi asti
Nivalan seosrehutyönäytöksen kokemukset koottuna
BvL V-Mix Plus 17N-2S -seosrehuvaunu
Delaval VMDA19 -seosrehuvaunu
Eurocomp EVM 2000 Hybrid -seosrehuvaunu
Faresin PF 2.18 -seosrehuvaunu
Kongskilde VM 2 S 16 -seosrehuvaunu
Peecon Twin Future 26-230S -seosrehuvaunu
RMH Mixell 24 -seosrehuvaunu
Seko Samurai 5 600/200 -seosrehuvaunu
Seko Tiger VMS 200 -seosrehuvaunu
Siloking Duo Avant 2014–18 -seosrehuvaunu
Strautmann Verti-Mix 2401 Double -seosrehuvaunu
Trioliet Solomix 2, 2400 ZK T -seosrehuvaunu

Aiheet: Nivalan seosrehupäivä ja työnäytös apevaunu seosrehuvaunu
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