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Kevät 2008

Laatua ja tehokkuutta



V-POIMINTA
PYSTYPOIMINTA
 MATALAPOIMINTA
 LEIKKAUS
 RUISKUTUS


www.rakennustempo.fi
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Joonas 1500
Joonas on itsekulkeva marjanpoimintakone, joka
soveltuu useimpien pensasmarjojen poimintaan
viljelmien hoitotoimiin.
Ainutlaatuinen 4-varrastäristinjärjestelmä
mahdollistaa poiminnan joko pysty- tai V-asennossa,
joten erilaiset marjat voidaan poimia samalla
laitteella. Hydraulisesti pyörivät, kumiset
talteenottolautaset liikkuvat tiiviisti pensaiden
ympärillä ja takaavat erinomaisen poimintatuloksen.
Joonas 1500 V-poimintavarustuksella.

Perusvarustukseen kuuluu kaksi sivukuljetinta, yksi takakuljetin sekä kaksi tehokasta puhdistusimuria.
Lisävarusteina koneeseen on saatavana nuoren kasvuston poimintaan soveltuva matalapoimintalaite,
hydraulinen nostin, tilavat kippisäiliöt sekä rivin yli poiminnan mahdollistava pitkä sivukuljetin.
Leikkaus- ja ruiskutuslaitteiden avulla Joonas 1500 toimii myös viljelmien hoidon korvaamattomana
apuvälineenä.

2

Joonas 1500
Joonaksen kaikki voimansiirrot on
toteutettu hydraulisina.
Ohjauspulpetin hallintalaitteilla
kuljettaja voi helposti säädellä mm.
täristimien ja puhdistusimurien
voimakkuutta sekä kuljettimien
nopeutta. Ergonomisen
työympäristön miellyttävyyttä
täydentää koneen selkeä mittaristo.
Joonaksen käytännöllisyyttä
parantaa myös sen teräsrunkoon
kehitetty hydraulijärjestelmä, jonka
avulla konetta on mahdollista
kaventaa siirtokuljetusten ajaksi.

Joonas International Laatua ja tehokkuutta
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Joonas 1500
Koneen monitoimisuus
 poimintakoneena: koneen täristysjärjestelmä on muutettavissa V-poiminnasta pystypoimintaan
 viljelmien hoitolaitteena: koneeseen voidaan asentaa lisälaitteina leikkaus- ja ruiskutusyksikkö
 konetta voidaan kaventaa hydraulisesti 500 mm
Vaihtoehtoiset marjojen vastaanottojärjestelmät
pienet laatikot/suuret laatikot
hydraulisesti tyhjennettävät säiliöt (kontit)
viereiselle rivivälille siirtävä kuljetin (traktorivetoinen säiliö)
pehmeiden marjojen lajittelujärjestelmä






Marjojen irrotusjärjestelmä - täristinjärjestelmä
 portaaton mekaaninen ja hydraulinen irrotustehon säätö
 irrotuslaitteistoa voidaan säätää kasvuston koon mukaan
Talteenottojärjestelmä
erinomainen talteenottokyky - vähäinen marjanhukka
patentoitu kumilautasjärjestelmä sulkeutuu kasvuston ympärille vahingoittamatta kasvustoa
suuri marjansiirtokyky





Tehokas puhdistuslaite
kaksi erillistä puhdistuslaitetta



Hydrauliikkajärjestelmässä 5 erillistä hydrauliikkapiiriä
portaattomat säätömahdollisuudet toimintoihin
matalat paineet
matalat lämpötilat





Ergonominen hallintalaitteisto
sähköinen ohjausjärjestelmä



Huollon helppous ja koulutus
kuljetin- ja irrotusjärjestelmä irrotettavissa
vaivattomasti
 valmistajan koulutus
 täydellinen huolto- ja varaosakirja
 väljä rakenne huollon helpottamiseksi


Varaosien saatavuus turvattu
Valmistajan kokemus
kymmenien vuosien tuoma kokemus
valmistuksessa ja viljelytekniikassa
 poimintakoneita yli 20:ssa maassa,
Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä Amerikassa


4

Poimintatekniikat
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V-poiminta

Pystypoiminta

V-poimintaan soveltuvia
marjakasvustoja
 mustaherukka
 punaherukka
 valkoherukka
 viherherukka
 pensaskarviainen
 saskatoon
V-poiminta perustuu pensaan jakamiseen marjan irtoamisen
helpottamiseksi. Kasvusto jaetaan keskeltä kahtia ja oksannostajien
avulla sivuoksat ohjataan koneen sisään.
Näin muodostuu kaksi yhtä suurta oksapatjaa, jotka kallistetaan
talteenottojärjestelmän yläpuolelle.
V-poiminnassa maahan kariseminen on minimaalista ja
poimintatulos parhaillaan yli 95 %. Tekniikka on talteenottotuloksen
kannalta paras vaihtoehto, mutta valitettavasti kaikki kasvustot
eivät salli oksien jakamista.

6

Pystypoimintaan
soveltuvia
marjakasvustoja
 pensasmustikka
 vadelma
 saskatoon
 karviainen (puu)
 ruusunmarja
Suurinta osaa kasvustoista ei voida jakaa ja ne on
poimittava pystyssä. Joonaksen neljällä
irrotusvartaalla saadaan aikaan tehokas ja tarkasti
kohdistettava irrotus, jolla kypsät marjat saadaan
talteen kasvia vahingoittamatta.

Pensaan jakaminen talteenottojärjestelmän päälle vähentää
merkittävästi maahan karisemista.

Pystypoiminnassa ei tarvita erillistä kasvuston
sisäohjausjärjestelmää. Kasvustot ovat kuitenkin
erilaisia ja sivuoksat voivat olla hyvin rönsyileviä.
Joonaksen vakiovarustukseen kuuluvilla
oksannostajilla sivuoksat saadaan ohjattua
tehokkaasti koneen sisään.

Pensaan koon mukaan säädettävä täristinjärjestelmä irrottaa marjat tehokkaasti.

Joonas International V-poiminta
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Matalapoiminta
Erittäin hellävarainen matalapoimintatekniikka
mahdollistaa pensasmarjojen koneellisen
poiminnan kaksi vuotta normaalia aiemmin.
Joonakseen asennetaan lisävarusteena
toimitettava matalapoimintalaite, joka
mahdollistaa marjojen poiminnan jo noin
kymmenen senttimetrin korkeudelta.
Nopeasti itsensä takaisin maksavalla lisälaitteella
sadosta saadaan talteen vähintään 60 %.

Matalapoimintalaitteen ja lautaskoneikon korkeusero.

8

Varustelu
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Lautaskoneikko

Puhdistusimurit
Joonaksen lautaskoneikossa on
seitsemän hydraulisesti pyörivää
lautasta puolellaan. Kumiset
talteenottolautaset on asennettu
joustavien vipujen päihin, joten ne
liikkuvat sulavasti pensaiden
runkoja myötäillen. Patentoidun
järjestelmän ansiosta
kasvustovaurioriskit ovat
olemattomat ja poimintatulos omaa
luokkaansa. Hydraulisesti pyörivien
lautasten pyörintänopeus
synkronoidaan ajonopeuteen
sopivaksi.

Joonaksen pääkuljettimien yläpäässä on tehokkaat imurit, joilla poistetaan marjojen joukosta
epäpuhtaudet, kuten lehdet ja kuivat oksat. Kuljettimien nousuosa on varustettu katepellillä mikä
varmistaa, että kaikki lehtimassa siirtyy puhdistusimureille.
Puhdistusimurien siipipyörät on valmistettu vahvasta teräslevystä. Rakenteen ansiosta kaikki
läpikulkeva materiaali murskautuu nopeasti maatuvaksi silpuksi. Poistokanavan suunta ja
puhdistusteho ovat helposti säädettävissä.

Mustikan poimintatulos on roskatonta.

10
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Työskentelytasot
Joonaksen vakaita työskentelytasoja käytetään silloin,
kun marjat poimitaan suoraan suuriin tai pieniin
laatikoihin. Koneen molemmille sivuille asennettavat
tasot voidaan kiinnittää kahdelle eri korkeudelle.
Keskikorkeudella oleva taso on helposti
käyttöönotettavissa ja poistettavissa kevennysvivun
avulla. Tasoon kuuluu suojakaiteet, teline pienille
laatikoille ja portti lastin purkua varten.
Alaosaan sijoitettavaa työskentelytasoa käytetään lajittelukuljetinkäytössä. Tällöin siihen liitetään
lisätaso, jolla lajittelijat voivat työskennellä.

Poimintakone voidaan varustaa yhdellä pitkällä tai kahdella erillisellä takakuljettimella.
Pitkää takakuljetinta käytetään yleensä suuriin laatikoihin tai itse tyhjennettäviin sivukontteihin
poimittaessa. Erilliset takakuljettimet soveltuvat korkeiden kasvustojen, mm. vadelmien poimintaan.
Marjojen siirto takakuljettimilta laatikoihin tai kontteihin voidaan tehdä joko sivu- tai
lajittelukuljettimella. Sivukuljetin valitaan yleensä silloin, kun poimitaan kuivempia ja kiinteämpiä
marjoja, kuten herukkaa tai saskatoonia. Lajittelukuljetinta käytetään vadelman tyyppisten
pehmeiden tai helposti rikkoontuvien marjojen poiminnassa ja erityisesti silloin, kun lajikkeet
kypsyvät epätasaisesti.
Kaikki kuljettimet toimivat hydrauliikkamoottoreilla ja niiden nopeutta voidaan säätää portaattomasti.
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Poimintalaitteet
Kippisäiliöt
Joonaksen sivuille asennettavat 800 litran
kippisäiliöt helpottavat pitkien rivien
poimintaa ja säästävät lastausaikaa.
sisältävät sivukuljetinten hydraulisen
nostojärjestelmän.

Lisävarusteet

Kuljetinratkaisut
Joonas 1500:n on saatavissa eripituisia
kuljetinratkaisuja, jotka voidaan varustaa joko
manuaali-tai hydraulijärjestelmällä.
Esimerkiksi viereisen rivin ylittävän pitkän
sivukuljettimen avulla marjat saadaan
siirrettyä suoraan traktorin lavalla oleviin
säiliöihin. Tämä järjestelmä on
kustannustehokas ja soveltuu erityisen hyvin
isoille tiloille pitkien rivien poimintaan.
Hydraulinen nostin
Marjanpoimintakoneen molemmille puolille
integroidut hydrauliset trukkinostimet
helpottavat suurten laatikoiden käsittelyä.
Laitteen avulla täydet laatikot voidaan laskea
maahan ilman apuvälineitä.

Joonas 1500 -marjanpoimintakoneeseen suunnitellaan myös yksilöllisiä, tilaajan tarpeisiin
räätälöityjä ratkaisuja. Kerro meille toiveeesi!

14

Joonas International Lisävarusteet
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Viljelmän hoitolaitteet

Tekniset tiedot
JOONAS 1500, 4WD

Leikkainlaite
Leikkainlaitteen muodostavat kaksi suurella
nopeudella pyörivää terää, jotka pensaita myötäillen
leikkaavat alimmat oksat siististi poikki. Hehtaarin
kahdessa tunnissa leikkaava laite vähentää
käsinleikkaustarvetta noin 80 %.

Pituus
Leveys

Bruttopaino
Kääntösäde
Ajonopeus

6000 mm
2980 mm (5350 mm työtasot levitettynä)
2450 mm hydraulisesti kavennettuna kuljetusta varten
3000 mm (+ nostokorkeus 300 mm)
1800 kg (tasoilla yhteensä)
3200 mm
2540 mm (edessä)
2600 mm (takana)
6300 kg
5200 mm
0-17 km/h

Runko



Teräsputki, laatu Fe 44

Moottori



John Deere Powertech 4045TF275 diesel
- 4-syl./4.5 L elektronisesti ohjattu diesel
- 82 KW / 110 HV / 2400 rpm
- Pakokaasupäästöt: EU Tier 3, CARP, EPA Stage 2

Polttoaineen kulutus



8-10 l/h (poiminnassa)

Renkaat



Eturenkaat 11.0-16/8 pr
Takarenkaat 14.9/13-24/8 pr TRFS

Korkeus
Kuormitus
Akseliväli
Raideleveys



Ruiskulaitteisto
Joonas-ruiskulaitteisto asennetaan koneeseen
poimintayksikön paikalle. Se kierrättää nestettä
suljetussa piirissä imien ylijäämän takaisin kiertoon.
Tunnelirakenteen ansiosta laitteella voidaan
ruiskuttaa myös tuulisella säällä. 1000 litran
nestesäiliö sijaitsee paikoilleen lukittuna
poimintakoneen päällä

Poimintakorkeus




Poiminta





Kapasiteetti
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Ajonopeus
5-8 km/h
mureiden teho
90 m3/min
Pumpun teho
80 l/min
Suositeltu paine 5-7 bar x 14 bar)
Yhteensä kahdeksan suutinta

Pääkuljetin alaosa
Pääkuljetin takaosa





Lautaskoneikko 240 mm
Matalapoimintalaite 115 mm
Nopeus 1,5 – 2,0 km/h
Tehokkuus 0,6 Ha/h
Poimintatulos 95 % (kasvustosta riippuen)
Lautaskoneikko max.16 tn/ha
Matalapoimintalaite max.7 tn/ha
550 mm (vapaa väli lautaskoneikon kohdalla)
760 mm (alhaalla, kasvuston poistumisväli)
1000 mm (ylhäällä, kasvuston poistumisväli)

Ruiskutuslaitteen toimintakaavio
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Viljelmän hoitolaitteet

Tekniset tiedot
JOONAS 1500, 4WD
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Tekniset tiedot

Täristinlaitteisto



Tekniset tiedot

Sisältää seuraavan varustuksen
- 4 varrasta
- 2 toiminta-asentoa (V- ja pystypoiminta)
- Sähköisesti ohjattu suunnanvaihto
- Pitkät piikit

Pääkuljetin
Korkeussäätö/levitys





2 kpl hydrauliikkamoottoria
5 kpl sähköohjattuja venttiileitä
2 kpl 1-tiesylinteriä, edessä
2 kpl 2-tiesylinteriä, takana
2 kpl 2-tiesylinteriä, levitys





Sisäkorkeus max.



2270 mm (poimintakone yläasennossa)

Imurit



2 kpl hydrauliikkamoottoria

Lautaskoneikko



2900 mm (koko pituus, huom. lisälautanen)

Täristinlaitteisto



4 kpl hydrauliikkamoottoria
V- ja pystytäristinjärjestelmä



Matalapoimintalaite



2330 mm (koko pituus)
Muut hydrauliikkaosat

Puhdistus





Kaksi imuria

Kierroslukumittari, veden lämpötilan, polttoainemäärän,
käyttötuntimäärän, hydrauliikkaöljyn mittarit, kaikki tarvittavat
työvalot ja majakka.

Kuljettimet





HYDRAULIIKKA






Ajaminen




Taka- ja sivukuljettimet
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Lisävarusteena saatavana myös muita mittareita.

Voimansiirto

Hydrauliikkajärjestelmän kokonaistilavuus 200 l
1 kpl suodatin

Liitännät hydraulisille lisälaitteille, kaikki tarvittavat pikaliitännät
 1 kpl kaksoispumppu, täristin/imuri
 1 kpl kaksoispumppu, kuljettimet/sylinterit

VARUSTUS
Instrumentit



1 kpl hydrauliikkapumppu sis. säätöventtiilin, hydraulisen
Servo controllin
4 kpl hydrauliikkamoottoria
1 kpl imusuodatin
1 kpl säätöventtiili
1 kpl 2-tiesylinteri

Muuta





2 kpl pääkuljettimia, kuljetinkourut ruostumattomasta teräksestä
2 kpl talteenottokuljettimia, jotka koostuvat 14 pyörivästä
kumilautasesta
2 kpl lajittelukuljettimia
1 kpl takakuljetin, tai 2 lyhyttä takakuljetinta
Jäykkä hihna tai kuminauha
2 kpl sivukuljetinta, nylonvahvisteiset hihnat
Polttoainesäiliö 160 l
Hydrauliikkaöljysäiliö 180 l
Akku 130 ah

Täydellinen varaosaluettelo ja ohjekirja toimitetaan koneen mukana.

1 kpl takakuljetin (mahdollisesti 2 pientä)
2 kpl sivu- tai lajittelukuljetinta
3-4 kpl hydr auliikkamoottoria
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Rakennustempo Oy
Reijolan tehdas:
Tempontie 8
FI-80330 REIJOLA
Keskus +358 10 239 7200
Fax +358 10 239 7222
postiosoite:
PL 222 (P.O. Box 222)
FI-80101 JOENSUU
Joensuun tehdas:
Satamatie 1
FI-80220 JOENSUU

joonas@rakennustempo.fi
www.rakennustempo.fi

