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Vertailu  Nivalan seosrehutyönäytös

Nivalan seosrehutyönäytöksen tulokset – päivän
aikana saatiin paljon oppia apevaunuista

Kotieläintuotanto KV 02/2020 06.02.2020 Tuomas Anttila

Seosrehu- eli apevaunu on yksi karjatilan tärkeimmistä työkoneista. Se
ei itsessään ole poikkeuksellisen kallis investointi, mutta sen tehtävä
on käsitellä karjatilan kallein ja tuottavuuden kannalta merkittävin
tuotantopanos, eli rehu. Seosrehuvaunujen valikoimaa niin merkkien,
mallien kuin varusteidenkin osalta on huimasti, joten investointia
tehdessä tulisi tietää, mitä vaunulta tarvitsee.

Tauno Paakkari

Nivalan järjestettiin seosrehupäivä ja työnäytös 31.10.2019. Työnäytöksessä 31.10.
testattiin mm. koneiden työjälkeä ja mitattiin tehontarvetta.

Nivalan kaupungin AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke ja Koneviesti järjestivät
lokakuussa työnäytöksen joka poikkesi normaalista Tuomaristona oli tällä kertaa
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lokakuussa työnäytöksen, joka poikkesi normaalista. Tuomaristona oli tällä kertaa
muitakin, kuin paikalla ollut yleisö. ProAgria tutki seosrehuvaunujen työnjäljen, ja
Koneviesti vastasi tehonmittauksista. Tässä jutussa tullaan käymään läpi
apevaunuista kerättyä tietoa, kun taas tapahtuman kulusta raportoitiin Koneviestin
numerossa 17/2019.

Työnäytökseen osallistui 12 seosrehuvaunua, joista suurin osa, eli 10 vaunua oli
2-ruuvisia pystyruuvivaunuja. Näiden lisäksi mukana oli 3-ruuvinen
pystyruuvivaunu Eurocompilta, sekä vaakaruuvinen Seko Samurai. Vaunut olivat
tilavuudeltaan 16–26-kuutioisia.

Mielenkiintoista tietoa vaunun käytöstä

Tapahtumassa selvitettiin, millaista apetta vaunut saivat aikaiseksi, ja paljonko
tähän tarvittiin polttoainetta ja ulosottotehoa. Vaunumerkkien välisiin eroihin ei
vielä tämän aineiston pohjalta voitu pureutua, sillä vaunujen säädöt eivät olleet
identtiset, ja vaunuilla tehtiin vain yksi seos. Seoksessa käytetty paalirehukin oli
normaalia kuivempaa, ja selvästi pidempää kuin tarkkuussilputtu rehu, joten
tasalaatuisen seoksen saaminen oli haastavaa.

Sen sijaan mittaustuloksista pystyy näkemään sen, miten vaunun säädöt, ja niistä
varsinkin ruuvin pyörimisnopeus vaikuttaa sekoitustulokseen ja tehontarpeeseen.
Näitä tietoja voikin hyödyntää myös oman seosrehuvaununsa käytössä.

Vaunuissa oli myös hyvin monipuolinen kattaus eri tiloille soveltuvia varusteita,
joiden hyödyistä ja tarpeellisuudesta kerrotaan mittaustulosten esittelyjen jälkeen.

Kuvat: Tuomas Anttila, Tauno Paakkari

Tuomas Anttila
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Jutun muut osat

Miten mittaukset tehtiin seosrehuvaunuille?
Apesekoittimen ruuvien pyörimisnopeus määrää sekoituksen tahdin
Nivalan seosrehutyönäytöksessä saatiin vaunujen tehontarpeet selville
Seosrehuvaunuun kannattaa valita varusteet tarpeen mukaan
Apevaunun perusteellinen tyhjentäminen – tyhjäksi asti
Nivalan seosrehutyönäytöksen kokemukset koottuna
BvL V-Mix Plus 17N-2S -seosrehuvaunu
Delaval VMDA19 -seosrehuvaunu
Eurocomp EVM 2000 Hybrid -seosrehuvaunu

Seoksen karkearehuna käytettiin säilörehupaaleja, jotka halkaistiin vaunuun
lastatessa. Näin paalit voitiin lastata nopeammin, kahden minuutin välein, ilman että
rehu kuohui vaunuista ulos.

Tauno Paakkari
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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: BvL DeLaval Eurocomp Faresin Kongskilde

Nivalan seosrehupäivä ja työnäytös Peecon RMH Seosrehuvaunu Siloking

Strautmann Trioliet apevaunu seosrehuruokinta Seko
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