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Agronic toi markkinoil-
le 1302RR HiT paalai-
men, jossa verkkosi-
donta voidaan korvata 
muovisidonnalla. Mene-
telmä nopeuttaa paa-
laamista ja tiiviimmän 
paalin ansiosta rehun-
säilyvyys paranee. 

Outokumpulainen vilje-
lijä ja koneurakoitsija Jyrki 
Riikonen hankki Agronic 
1302 paalaimen täksi kesäk-
si ja on ensikokemuksiinsa 
tyytyväinen. Kauppaan kuu-
luu aina myös tilakohtainen 
koneen käyttökoulutus.

– Paalaus käy nopeam-
min ja silloin kun rehu on 
kuivempaa, myös rehun ka-
riseminen vähenee verkko-
sidontaan verrattuna.

Riikonen näkee pyörö-
paalin muovisidonnassa 
muitakin etuja. Esimerkik-
si talvella paalia purettaes-
sa muovit irtoavat kerralla 
ilman verkon repimistä.

– Pehkujen paalaukses-
sa lappeellaan säilytettynä 
muovi toimii sadesuojana.

Riikonen kertoo hankki-
neensa ensimmäisen paa-
laimen 2002. Nyt hankittu 
kone on kuudes ja toinen 
Agronic yhdistelmäpaalain. 
Paalausmäärät liikkuvat 
noin 5000 paalin tietämil-
lä kesäisin. Siilojen yleisty-
minen vähentää paalattavaa 
säilörehualaa.

Riikonen kertoo olevan-
sa tyytyväinen yrityksen va-
raosapalveluun, joka pelaa 
läpi juhannuksenkin Haa-
pavedellä olevan varaston 
ansiosta. Plussa tulee myös 
siitä, että paalauskoneet on 
kasattu Suomessa. Riikosen 
mieleen on myös Agronicin 
virtausanturin avulla elekt-
ronisesti säätyvä hapotin. 

Hapottimen hallinta tapah-
tuu paalaimen käyttölait-
teen kautta.

–Minun ostopäätökselle-
ni tämä tuotetuki oli ratkai-
sevaa.

Muovia säästyy

Agroncin edustaja Jaak-
ko Kivelä kertoo, että verk-
kosidonnan korvaaminen 
muovisidonnalla ei suin-
kaan lisää muovin kulutus-
ta vaan päinvastoin. Muovi-
sidonta on jo ollut käytössä 
isommassa Agronicin ACC 

-mallissa.
– Paalista tulee tiukem-

pi ja kun verkkosidonnassa 
tarvitaan kuusi muoviker-
rosta, meidän paalaimessa 
neljä riittää.

Kivelä laskee, että no-
peutuneen paalauksen li-
säksi muovin hinnassa sääs-
töä syntyy 1 euro paalia koh-
den. Nyt markkinoille tuotu 
muovisidontalisälaitteella 
varustettu edullisempi 1302 
-malli sopii hyvin myös tila-
kohtaiseksi koneeksi.

– Automatiikkaominai-
suuksia on tullut lisää ja 

Muovisidonta 
nopeuttaa paalaamista

Maanviljelijä, koneyrittäjä Jyrki Riikonen (vas.) sai heti tuoreeltaan tietoa edustaja Jaakko Kivelältä muovisidonnan käytöstä.

Muovisidonnassa paalausverkon korvaa läpinäkyvän ohut, mutta kestävä muovi-
kelmu.

käyttölaite on kehittynyt.
Kivelä kertoo, että 1302 

-mallia on viime vuosina 
kehitetty, esimerkiksi 2010 
karhonpainorulla tuli vaki-
oksi. Viime vuonna verko-
tusnopeutta lisättiin uudel-
la hydraulisella verkonsyöt-
tömoottorilla. Nyt verkotus/
muovisidonta tulivat lisäva-
rusteena mukaan.

– Käärintäkalvon asen-
taminen uusiin kiristimiin 
on entistä helpompaa ja uu-
det muovinkatkojat toimi-
vat paremmin heikompilaa-
tuisellakin kalvolla.

Käärintä ja 
paalaaminen 
samanaikaisesti

Kivelä kertoo, että trak-
torin kuljettaja voi halutes-
saan pudottaa paalin sidon-
nan aikana. Sidonnan jäl-
keen paalain avautuu, paa-
li siirtyy pöydälle ja paalain 
sulkeutuu. 

– Voit lähteä saman tien 
paalaamaan uutta. Käärin-
tä tapahtuu automaattisesti 
taustalla, Kivelä opastaa.

Jyrki Riikonen kertoo ar-
vostavansa viljelijänä ja ura-
koitsijana Kivelän kaltaista 
edustajaa, joka tuntee työ-
olosuhteet pellolla käytän-
nössä.

– Hän on itsekin viljelijä 
ja sellaisen sanaan on hel-
pompaa luottaa, Riikonen 
kiittelee.

Ilpo Paananen 

Tiukan sidonnan ansiosta paaliin tarvitaan vain neljä muovikerrosta verkkosidonnas-
sa käytettävän kuuden kerroksen sijasta.


