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Unia Ares XL on suurilla, halkaisijaltaan 56 senttimetrin lautasilla 

varustettu nykyaikainen lautasmuokkain. 2000-luvun alusta Arekset 

ovat kehittyneet paljon niin materiaaleiltaan kuin työjäljeltään. Pellolla 

Ares ei anna tasoitusta kalliimmille vaihtoehdoille, toki samalla hintaero 

"länsimerkkeihin" on kutistunut. 

Vuonna 2018 Ares-lautas
muokkalmessa ei enää ole 
RHS-putkea Ja lattarautaa, 
vaan hyvin suunniteltuja teräs
levystä siististi lelkattuja pro
fllleja, Joissa on mietitty toi
mivuutta, kestävyyttä Ja ulko
näköä. 

L
aut.asmuokkaintcn suurin 
k),syntåpiikki ajoittuu rei
lun kymmenen vuoden 
taakse. Kalliimpien län

simerkkitm ohella myytiin suu
ria määriä edullisia, puolalaisen 
Unian valmistamia Ares-laut.as• 
muokkaimia. Tuolloin Arcs kil• 
pam erityisesti hinnallaan ja loi 
maineensa edullisena vaihtoeh• 
tona, jossa ominaisuudet jäivät 
jonkin verran jälkeen hinnak
kaammista kilpailijoista. 

Maailma ja sen mukana puo
lalaiset maatalouskonect ovat 
kuitenkin kehittyneet selvästi 
noista ajoista. Kun 2000-luvun 
alun Unia Arcs L näytti vielä 
melko yksinkertaiselta ja suora
viivaiselta, erottaa nykyversion 
puolalaiseksi lähinnä tyyppikil
vestä. 

Moni eurooppalainen kone
valmistaja teeuääkin Puolassa 
oman tuotemerkkinsä alla myy
täviä maatalouskoneita alihan
kintana. T ällä tavalla hinnat 
saadaan pidettyä edullisena. 
Turun Konekeskuksen tietojen 
mukaan Unia ei kuitenkaan 
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toimita koneita alihankintana 
muille konevalmistajille, vaan 
kaikki tuotanto myydään oman 
tuotemerkin alla. 

Unian tuotteiden laam on 
parantunut monien tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta. Omaan 
tuotekehitykseen on satsattu 
voimakkaasti, samoin työn laa
tuun. Nykyaikaiset tuotantotek• 
niikatja erityisesti teräksen leik
kaaminen ovat kehittyneet hui• 
masti tarjoten konevalmistajille 
runsaasti uusia, tuotantotekni
siä mahdollisuuksia. 

Kun tämä yhdistetään aiem
paa parempiin materiaaleihin, 
on selvää, että tuotteetkin ovat 
laadukkaampia monella tapaa. 
Käyuöominaisuudet, kestävyys 
sekä myynnin kannalla olen• 
nainen ulkonäkö ovat aiempaa 
parempia, toteaa Turun Kone
keskuksen työkonemyynnin 
myyntipäällikkö Olli Rauhala. 

"Erh)isesti laadun ja ulko• 
näön parantaminen on ollut 
välttämätöntä vientimarkki
noilla sehi)1tymiseen, \�ikka hin
taa onkin jouduttu hilaamaan 
samalla ylemmäs.� 

"Suomessa myydään nyt edul
lisimman L-mallisarjan sijaan 
XL-mallia,joka tarjoaa suurem• 
pien, 56 senttimetrin lautasi
neen monipuolisempia muok• 
kausominaisuuksia hieman 
korkeampaan hintaan. Ares XL 
sopii hyvin esimerkiksi muok• 
kausstr.itegiaan, jossa syksyllä 
pelto muokataan maksimisyvyy
teen eli noin 15 senllimetriin ja 
kevåällä Loiseen kertaan kylvö
syvyyteen eli noin ,iileen sent• 
tiin", Rauhala jalkaa. 
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Myös traktorien moottori
tehojen reipas kasvu on sekin 
lisännyt enemmän tehoa \"aati• 
mn XL-sarjan myyntiä. 

Ares XL hoiti työnsä hyvin 
Kokeilimme Ares XL:ää hyvin 
monipuolisissa olosuhteissa niin 
ke,'åällä kuin syksylläkin arviolta 
sadan hehtaarin alalla. 3,5-metri• 
nen testimuokkain oli mrustettu 
kaksiosaisella, halkaisijalt.:mn 60 
-senttimetrin putkipakkerilla. 

Suomeen tuotavissa Ares XL 
•malleissa on vakiona hydrauli
nen työsyvyydensäätö. Kaksiosai
sen pakkerin vuok.�i sylintereitä
oli kaksi ja niissä oli käännettä
viin rajoitinlevyihin perustum
säätö.

Areksen hammastetut lautaset 
ovat halkalsljaltaan 56 cm. Reu
nlmmalnen "luovuttava" lautanen 
on profllllltaan tähtlmälnen, Jolloln 
se siirtää vähemmän maata muo
katun alueen reunaan. 

3,5-mctrisessä mallissa on 
yhteensä 28 halkaisijaltaan 
56-senuistå, kuperaa ja ham
masteuua lautasta kahdessa eri
rivissä. Lautasten våli on 12,5
cm, mikä takaa riittävän tasai
sen työsyvyydcn niin teoriassa
kuin käyt..innössäkin.

Molemmissa kiekkoriveisså 
rcunimmainen lautanen ns. luo-

Reunlmmalsten lau
tasten työsyvyytä voi
daan säätää erikseen, 
Jolloin muokattujen 
kalstoJen reunaan 
ei Jää selkeitä uria. 
Reunalautasten tyclsy
vyyttä ei kuitenkaan 
lähdetty muutta
maan, sillä muokka• 
uspohjasta haluttlln 
tasainen koko työle
veydeltä. 

Meno-paluuna ajetta
essa aJokatstoJen sau
makohtaan Jäi selkeä 
ura. Tämä ollst tarvit
taessa voitu välttää 
säätämällä reunlm
malsten lautasten 
työsyvyyttä matalam
maksi. 

rnu.avalla puolella on tähtimåi
nen ja siirtää våhemmän maat., 
mukanaan. Tällä on haluuu 
ehkäistä reunapalteen muodos
tumista. Toisella laidalla reu
nimmaisissa lautasissa on myös 
korkeussäätö, jonka avulla voi
dann r.tjoittaa reunaan syntyvän 
\'aon syvyyttä ja kokoa. Kocajossa 
pidimme reunimmaisetkin lau
taset muiden kanssa samalla 
korkeudella,joten mcno-paluu
tyylillä ajettaessa pellolle jäi sel
keästi havaittavat urat. 

Teknisten tietojen mukaan 
itse muokkain painaa 1 090 kiloa 
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ja putkipakkeri tuo lisää painoa 
450 kiloa. Kokonaispaino nou
see reiluun 1 500 kiloon. Mui
hin tunnettuihin saman työle
veyden laut.1smuokkaimiin ver
rattuna eroa raudan määrässä ei 
ole pa�on, Ares on vain hitusen 
muita kevyempi. 

Pellolla Arcs hoiti työnsä 
eleeuömå.�ti, millään nopeu-. 
della ei esimerkiksi "lähdetty 
laukalle". Normaali työsken-

• telynopeus noin 120-kilowaui
sella Valtralla velåen oli 10-13
km/h. Työjälki oli hyvää eikä
muokkain myöskään tukkeu
tunut helposti. Toki taaem
man lautasrivin ja putkipakkt.'
rin välist.'i oli jo alussa poistettu
hara.jonka hyödyllisyys jäi t.illä
kert.1a kokeilematt.1. Tukkeutu
misherkkyys olisi varmasti tullut
jossain vaiheessa ilmi, sillä muo
kattavien lohkojen joukossa oli
myös turvepeltoja. Joidenkin
turvepeltojen vitsaul eli erilaiset
puun-ja kannonpätkåt meniv.it
myös yllättävän hyvin koneen
läpi eikä putkipakkeri odotus
ten vastaisesti lopettanut pyöri
mist.iän helposti.

Kaksiosainen pakkeri myö
täili pellon pintaa yksiosaista
paremmin ja epät.1saisellakin
pellolla työjälki oli hyvää. Suu
rista 56-senttimetrisistä lauta•
sist.a ei löytynyt mitään negatii
vista ominaisuutta. Varsinkin
suurempien työsyvyyksien saa
vutt.1minen tuntui selvåsti hcl
pommalt.1 kuin sellaisilla lau
tasmuokkaimilla, joissa kiekot
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ovat halkaisijaltaan esimerkiksi 
45cm. 

Kovin jäykillä maalajeilla 
muokkaint.1 ei tosin kokeiltu, 
mutt.1 toisaalta maa oli käytän
nössä låpi kasvukauden hyvin 
kuivaa ja siten myös kovempaa. 

Laadukas lautasmuokkaln 
Vaikka Ares XL ei ole varsinai
nen koneuutuus, kilpailee se 
selvästi t.'iysin eri sarjassa 2000-
luvun alun versioiden kanssa. 
Työn laadussa kuten teråslevy
jen leikkauspinnoissa t.1i hit-

Työsyvyyttä sääde
tään kaksiosaisen 
pakkerln Ja lautasyk
slkön kulmaa säätä
mällä. XL-mallissa se 
tehdään hydraullsylln
terelllä, Joiden liike
vara rajoitetaan sopi
vaksi säätöpalollla. 

Areksen lautasyk
slkölden kiinnitys 
runkoon perustuu 
perinteiseen kumlpa
tukkaJousltukseen. 
Ratkaisu on yksinker
tainen Ja varmatol
mlnen. Kovassa käy
tössä kumlt voi Jou
tua Jossain valheessa 
uusimaan. 

saussaumoissa ei ole moitteen 
sijaa. Unian tehtaat käytuivät 
tuotannossaan pohjoismaisen 
SSAB:n laadukkaan maineessa 
olevia teräksiä. Paremmalla 
työllå ja laadunvalvonnalla lie
nee myös osuuua asiaan. 

L1utasmuokkaimen hinta-laa
tusuhdett.1 voidaan pitää vähin
låänkin hyvänä. Työleveydel
låän 3,5-meuincn Unia Ares XL 
maksaa putkipakkerilla varustet• 
tuna verottomana 10 200 euroa. 
D 

Areksen kulJetusleveys kapenee kääntämällä reunimmaiset lautaset kulJetusasentoon. Suomessa tämä on 
harvemmin tarpeen, sillä levlkepyörlllä varustettu traktori on useimmiten muokkalnta leveämpi. 
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