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 LU Petersen, Breklum 

Hekseldi õige söötmine
1000 hj ja suurema võimsusega hekseldi kasutamine rohusilo puhul on  
hilistema niidete korral vaevu võimalik. Siiski – see toimib, ütlevad LU Hans-Jürgen  
ja Torben Petersen. Nende seisukohast on vaja ainult õiget vaalutustehnikat, 
näiteks lintvaalutit.

R ohusilo saagikoristus on Peterseni 
põllumajandusteenust osutava ette-
võtte tegevuses oluline tuluallikas. 

„See peaks moodustama ligikaudu 25% 
tulust. Hoolimata klientide ümberstruktu-
reerimisest on püsinud see väärtus viimas-
te aastate jooksul konstantsena,“ selgitab 
Hans-Jürgen Petersen, kes juhib koos oma 
pojaga põllumajandusteenust osutavat ette-
võtet. Põllumajandusteenust osutav ette-
võte asub Schleswig-Holsteini põhjaosas, 
täpsemalt Breklumis. Põllumajanduslik klien-
tuur hõlmab taimekasvatajaid, biogaasi-
jaamade käitajaid ja suures osas piima-

karjakasvatajaid, kes lüpsavad keskmiselt 
150 lehma. Suur osa põllumajanduslikest 
klientidest asuvad umbes 30 km raadiuses.

LU Peterseni kliendid soovivad nüüd 
rohusilo koristust peamiselt tervikliku 
koristusahelana, välja arvatud niitmine. 
„Me ainult hekseldame ja kasutame silo 
vedamiseks alati oma veokeid. Oleme juba 
20 aastat kõik veoautoga ära vedanud. 
Sinna vahele ei mahu traktorikombinat-
sioone, kuna siis ei toimi hästi koordinee-
ritud protsessid ahelas tõrgeteta. Kliendid 
märkavad seda, kui nad korra transpordi-
ahelaga soovivad liituda. Ka tihendamine 

on meie töö. Siin töötame ümberehitatud 
peedikombainidega, mis suudavad sõita 
küljetsi. Mis puudutab vaalutamist, on 
kliendid ka siin märganud, et see on 
lõppkokkuvõttes neile soodsam, kui me 
oma tehnika kaasa võtame. Saagikoristuse 
kulu ei tõsta vaalutamine, vaid sellele 
järgnev hekseldamine. Kui on halvasti 
vaalutatud või ei saa hekseldit liiga 
õhukeste vaalude tõttu õigesti kasutada, 
läheb saagikoristus, mida me arvestame 
tundide järgi, kliendile vastavalt kallimaks,“ 
selgitab Torben Petersen.

Seda ei saanud kuni tänaseni tootja 
pakutava kahe rootoriga vaalutitehnikaga 
kasutada. Enda ehitatud vaalutiga see 
toimis.“

Hans-Jürgen Petersen, 
põllumajandusteenust osutav ettevõtja

 

Kallis tehnika
Torben Petersen selgitab, et järelveetavat 
lintvaalutit ei ostetud pikka aega: „Me 
lasime juba kümme aastat tagasi korra 
esimest Kuhni lintvaalutit demonstreerida. 
Töö tulemus meeldis meile juba toona. 
Eelkõige see, kuidas hekseldi vaalu üles 
võttis ja seda töötles. See on nagu maisi-

hekseldi. Kogumisvaaluti kohevate vaalude 
tõttu saab hekseldi juht mootorit täis-
võimsusel kasutada ja ei pea mõtlema 
sellele, et materjal hooti kinni jääb ning 
sissevõtu ummistab. Seda peab korra olema 
ise näinud, kuidas kõik toimib. Kogu heksel-
diseade koos sissevõtu ja eelpressimis-
valtsidega töötab palju sujuvamalt, kui 
kasutatakse lintvaalutit.

Vaaluti hind oli põllumajandusteenust 
osutavale ettevõttele toona siiski liiga 
kõrge. „Agritechnica jaoks muutus see 2019. 
aastal, kui Kuhn esitles uusi mudeleid. Siis 
oli meile selge: nüüd on õige aeg inves-
teerida,“ vaatab Hans-Jürgen Petersen sellele 
ajale tagasi. 2020. aastal toodi kohale esi-
mene kahe lindiga ja 9 m kogumislaiusega 
Merge Maxx 1090 ning 2021. aasta hooajal 
alustas tööd ka teine.

Juht peab muutma mõtteviisi 
Lintvaalutiga töötamine nõuab nelja roo-
toriga vaaluti juhilt teatud kohanemist. 
„Juht peab muutma veidi oma mõttelaadi, 
kuidas piirkonnad talitlevad ja kuidas tuleb 
vaalu juhtida.

Vajalik võimsus
„Nelja hekseldi kohta peab esimese niiduse 
ajal kasutama juba kuute vaalutit, et 
koristusahel ei takerduks. Me ei saa 
ööpäevaringselt vaalutada. Kohe, kui kaste 
maha tuleb, peame lõpetama. Hekselda-
misega on teisiti. Seda võib teha põhi-
mõtteliselt ööpäevaringselt. Meil peame 
suutma sel ajal võimalikult tõhusalt vaalu-
tada,“ on Hans-Jürgen Petersen veendunud. 

See sõltub lisaks paigaldatud hekseldi 
võimsusest, lisab Torben Petersen. „Me 
hekseldame ka rohtu oma mõlema Krone 
hekseldiga, mille võimsus on vastavalt 
1000 hj ja 1100 hj. Sellel on mõtet muidugi 
ainult siis, kui vastav vaal on kogumiseks 
valmis. Varem pidime hekselditega sõitma 
kuni 20 km/h ning ei jõudnud ka siis 
hekseldit täisvõimsusel kasutada. See on ka 
põhjus, miks me oleme pikka aega juba 
eelistanud lintvaalutite ja kogumisvaalutite 
tehnikat,“ lisab tema isa.

„Kui soovitakse hekseldit rohusilo puhul 
kasutada, siis peab olema vastav vaal. 
Seetõttu ehitasime juba 1992. aastal oma 
töökojas ise nelja rootoriga vaaluti. Sel ajal 
hekseldasime rohtu Claas Jaguar 690-ga.

Lintvaaluti töökvaliteet 
vaimustab Hans-Jürgenit 
ja Torben Peterseni ning 
nende kliente.

Krone Big X 1000 
hekseldab LU Petersenis 
ristikheina mootori 
täisvõimsuse juures.
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LU Petersen

Asukoht Breklum, Schleswig-Holstein

Asutatud 1954

Töötajaid 35 alalist töötajat
5 praktikanti

Kliendi-
baas

Piimafarmid
Taimekasvatusettevõtted
Biogaasijaamad
Ärikliendid

Teenused Haljassööt
Teraviljakoristus
Maisi külvamine
Läga laotamine
Mullaharimine ja külv
Pressimine
Tsiviilehitus, süvendamine
Transport

Olulisemad 
masinad

14 erineva kerega veokit
(Iveco, MAN)
Viis 100–270 hj traktorit
(Deutz, New Holland)
4 hekseldit (Krone, Claas)
1 kombain (Claas)
1 iseliikuv lägasegisti
2 lintvaaluti (Kuhn)
4 nelja rootoriga vaalutit
(Kuhn, Claas)
1 liblikniiduk
(Krone)
4 ekskavaatorit (O&K Atlas)
2 rataslaadurit (Zettelmeyer)

 

 

Eripärad Põllumajandustehnika ja 
ehitusmasinate remonditeenus

 

Kui soovitakse hekseldit 
rohusilo puhul kasutada, 
siis peab olema vastav vaal.



Üheks abiliseks on traktori automaatne 
roolisüsteem. Just vaaluni ja sellest eemale 
sõites saavutatakse täpne töötulemus,“ 
selgitab Torben Petersen ja lisab, „see 
oleneb loomulikult alati lõikest ja ala 
suurusest.“
  Kogumisvaalutiga on juht mõlema põllu-
majandusteenust osutava ettevõtja koge-
muse järgi märkimisväärselt paindlikum. 
See tähendab vastupidi aga ka seda, et ta 
peab tööd tehes rohkem mõtlema, kuidas 
hekseldi juhi tööks optimaalselt valmis-
tuda. „Lintvaaluti juht saab otsustada, kas 
ta kasutab ühe vaalu moodustamiseks 
ühte, kahte, kolme või lausa nelja või 
enamat linti. See oleneb alati muidugi 
sellest, kui palju materjali põllul on. Neli 
linti esimese ja teise niiduse korral on 
tavapärane. Selle töölaius on 20 m, mis 
liidetakse üheks vaaluks. Kui see on liiga 
mahukas, saab juht vaaluks ühendada ka 
kolm linti. Mõlemaid linte saab ka vastas-
suundades väljapoole jooksma panna. Me 
oleme oma tehnikaga väga paindlikud,“ 
lisab ta.
    Hilisemate niitmiste korral, kui juurde-
kasv jääb väiksemaks, võib üheks vaaluks 
kasutada ka kaheksat linti. „See on selle 
tehnika puhul geniaalne: meil õnnestub ka 
kolmanda ja neljanda niitmise ajal kasutada 
hekseldit täisvõimsusel ilma, et sööda-
kvaliteet selle pärast halvemaks muutuks. 
Lintvaaluti kogub rohu kokku ja transpordib 
selle üle lindi.

 Nelja rootoriga vaalutiga seda teha ei saa. 

Niiviisi puutub see alati pinnasega kokku,
mis ebasoodsates tingimustes võib märki-
misväärselt suurendada tuhasisaldust ja 
kivide hulka.“

Varem pidi juht töökõrguse reguleeri-
miseks masinast välja tulema ja seda kahe 
vända abil manuaalselt reguleerima. „Kui 
tahta täpselt töötada, tuleb kõrgust pide-

valt reguleerida. See tähendab ka masi-
nast välja tulemist. Nüüd on aga olemas
lahendus, mille abil saab kõrgust regu-
leerida otse kabiinist. Mõlema oma vaaluti 
ostmisel ei olnud see varustus veel saa-
daval,“ räägib Torben Petersen.

Kuid lintvaaluti kasutamisel on oluline, 
et tehtud on korralik ettevalmistustöö. 
Ütleme, et lõikekõrgus ei tohiks niitmisel 
olla madalam kui 8 cm, pind peaks olema 
võimalikult tasane ja kui eelnevalt on 
kaarutatud, peaks ka rootorkaaruti olema 
õigesti reguleeritud, et saaks vaalutada 
kvaliteetset sööta. 

Võimalik kiiremini sõita
Põhimõtteliselt saab kogumisvaalutiga kii-
remini töötada. Põllumajandusteenust osu-
tava ettevõtte Peterseni töötajad sõitsid 
juba selle tööle rakendamisel kuni 22 km/h. 
Seda saab teha aga ainult siis, kui põld 
ja pinnasetingimused seda võimaldavad. 
Nelja rootoriga vaalutita ei saa põllu-
majandusteenust osutav ettevõtja siiski 
hakkama, kuna teatud tingimustel saa-
vutab lintvaaluti oma kasutuspiirid, teab 
Torben Petersen märkida. „Põllud peavad 
olema tasased, kuna maapinna kontuuri 
järgimine on võrreldes nelja rootoriga ripp-
seadmega veidi kehvem. Vaatamata veidi 
suuremale töökiirusele pole ala jõudlus 
siiski nii suur kui nelja rootoriga vaalutil.“

Teenindus- ja hoolduskulusid hindab 
Hans-Jürgen Petersen lintvaaluti puhul veidi 
väiksemaks kui nelja rootoriga mudelite puhul. 

Et kõik sujuks
Saavutamaks lintvaalutiga head töötulemust, tuleb masina reguleerimisel pidada silmas 
mõningaid punkte. Florian Trabandt, Kuhni tootejuht ja Mergeri lintvaaluti spetsialist, selgitab, 
mida tuleb silmas pidada.

„Masina haakimisel tuleb kõigepealt regulee-
rida traktori alumise ühenduse kõrgus 630 mm 
peale. Seda saab mõõta  – või kasutada meie 
haakeseadmele paigaldatud kinnitusabi. See 
kõrgus on vajalik, et vaaluti oleks tööasendis 
paralleelselt maapinnaga,“ selgitab Florian 
Trabandt. Lindi kiirust saab reguleerida sujuvalt 
kahe pöördrihvli abil. „Sõltuvalt sellest, kas 
vaalutakse rasket sööta või palju materjali või 
kerget materjali, näiteks heina, tuleks lindi 
kiirust reguleerida. Kerge materjaliga läheb 
üldiselt veidi aeglasemalt, raskemaga kiiremalt.“

Voolav sissevõtt
Mõnede kogurite puhul saab rullikute alla 
surumise seadet reguleerida vastavalt materjali 
massile. See soodustab sööda tõstmist ja 
kiirendamist. „Ka siin on mõistlik olenevalt 
juurdekasvule reguleerida alla surumise seadet 
ja Windguardi. Windguardi saab tänapäeval 
tööriistadeta reguleerida. See peaks juhil või-
maldama kiiret kohandamist. Selle eesmärk on 
sööta sujuvalt masinasse võtta. See ei tohi liiga 
kitsa seadistuse tõttu ummistuda ega tekita-
ma viivitusi ega koguri ette rulluda,“ annab 
tootejuht mõtlemisainet ja lisab: „juhil peab 
selleks silma olema. Sellel on suur mõju lint-
vaaluti töökvaliteedile ja jõudlusele. Materjal 
tuleb visata võimalikult lindi sissevõtu tagumise 
poole taha. Siis saavutatakse optimaalne vaal.“
    Vaalu loomise abistamiseks saab kasutada 
valikvarustuses olevat vaalupiirajat. Tulemus on 
sama nagu rootorvaaluti puhul. Sööt vaalu-
tatakse kahekordse ülesõidu korral tagasisõidul 
vastu piirajat, et tekiks optimaalne vaal. Kui juht 

Mõlema koguri kõrgust saab reguleerida 
kahe spindli abil. Nii liigutatakse liugureid lindi 
all üles ja alla. Soovi korral pakub tootja 
tulevikus ka hüdraulilist kõrguse reguleerimis-
võimalust, mida saab hiljem paigaldada turul 
saadaolevatele masinatele.

Tagaosas asuvate kahe spindli abil saab 
lisaks kohandada üksikute lindisegmentide 
vabastamist. See toimib mehhaaniliselt kahe 
vedru abil, mida vastavalt eelpingutatakse. 
„Eesmärk on, et lint avaldaks pinnasele või-
malikult vähe survet, kuna see võib heintaimi 
kahjustada ning suurendada masina kulumist. 
Kogurid peaksid aga suutma järgida põllu 
ebatasasusi üles ja alla suunas. Soovitame 
reljeefi reguleerida nii, et lindielementi saaks 
käega veidi kergitada,“ räägib tootejuht.

Kuhn Merge Maxxi kasutatakse juhtseadme 
AT10 abil. See on arusaadav ja lihtne kasu-
tada. Tulevikus lisatakse masinale ka ISOBUSi 
versioon, et seda saaks juhtida traktori enda 
juhtterminali kaudu.

Vähem on sageli rohkem
Väike kasutusnõuanne: sageli tuleb kasuks, kui 
vähendatakse jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirust. 
Kogurid töötavad aeglasemalt ja sööta kogu-
takse paremini. „Positiivne mõju on mahuka 
heina või põhu puhul hästi näha. Veel üks 
kasulik mõju  – kütusesääst,“ lisab Florian 
Trabandt.

Oluline on tema sõnutsi kontrollida regu-
laarselt lintide pinget ja seda vajaduse korral 
reguleerida. „Kui on kuum ilm ja materjal 
paisub, võib olla vajalik linte järelpingutada. 
Kui temperatuur langeb, tuleb pinget üldiselt 
veidi vähendada. Ka uute masinate korral tuleb 
lintide pinget sagedamini kontrollida. Regu-
leerida saab tööriistadeta vaid 2 minutiga ja 
juht saab pinget tänu reguleerimisabile 
optimaalselt reguleerida.“

Kuhn pakub lintvaaluti esmakordsel kasu-
tamisel alati juhikoolitust. „See masin vajab 
selgitamist. Võib ka lihtsalt peale istuda ja 
sõitma hakata. Kes aga soovib tõeliselt häid 
tulemusi saavutada, peab tehnikat õigesti 
mõistma ja olema aru saanud seostest, mida 
masina optimaalne reguleerimine tekitab,“ 
selgitab Florian Trabandt.

 loe

Lintvaaluti reguleerimine Me oleme oma tehnikaga 
väga paindlikud.

Torben Petersen, 
põllumajandusteenust osutav ettevõtja

 

1   Et lintvaaluti oleks pinnasega paralleelselt, 
tuleb alumised hoovad seada pinnasest 
630 mm kõrgusele. 

2   Lindi eelpinget tuleb kulumise vähendamiseks 
regulaarselt kontrollida. Reguleerida on 
võimalik tööriistadeta.

 

sõidab teise küljega tagasi, saab ta sööda 
lihtsalt vastu vaalu paigutada.

2

Futterqualität verbessert
Marten Clausen ja tema poeg Thomas tegelevad Olderupis üheskoos 
piimakarjakasvatusega GbRina. Neil on 150 lehma ja 110 ha põllu-
majandusmaad. Nad on LU Peterseni kliendid ja vaimustunud lintvaaluti 
kasutamisest. „Oleme juba aastakümneid ühendanud põllumajandus-
teenust osutava ettevõtte meie välitööga,“ selgitab Marten Clausen ja 
jätkab, „rohusilo laseme koristada täielikult põllumajandusteenust osutaval 
ettevõttel, välja arvatud põldude niitmine ja kaarutamine. Kaarutamise 
annaks ka hea meelega teenusepakkujale, kuna individuaalselt ei ole mingit 
mõtet investeerida võimsasse masinasse, mida ainult neli korda aastas saab 
kasutada. Seda teenust aga ei paku keegi. Ja me peame kasutama kaarutit, 
et kontrollida meie piirkonnas kuivaine mahtu. Niidetakse alati ilma 
eeltöötluseta, kuna meil on peamiselt liivased mullad ja väga suur muttide 
populatsioon. Niiduki peal oleva eeltöötlusseadmega suureneks tuhasisaldus 
söödas.“ 

Alates 2020. aastast kasutatakse Clauseni ettevõttes LU Peterseni 
lintvaalutit. „Seda oleme me oodanud. Kui LU Petersen investeeris 
kogumisvaalutisse, tahtsime hea meelega, et ta sellega meil vaalutaks. Meie 
peamine mure on tuhasisalduse ja kivide hulga vähendamine söödas. 
Tulemus üllatas meid esimesel aastal täiesti,“ lisab Thomas Clausen ja 
jätkab, „Me näeme söödaalleel palju vähem kive. Rootorvaalutiga oli täiesti 
teisiti. Samuti on meie söödaproovidest näha, et tuhasisaldus on tänu 
lintvaaluti kasutamisele langenud üle 1%. Sellega oleme väga rahul. 

Põhisööt on meie kerkivate jõusöödahindade tõttu aina olulisem tegur meie 
söötmisstrateegias. Seetõttu peame siin saavutama tippkvaliteedi. LU 
Peterseni uus vaaluti on veel üks komponent, mis meid seejuures toetab.“
    Põhisööt on meie kerkivate jõusöödahindade tõttu aina olulisem tegur 
meie söötmisstrateegias. Seetõttu peame siin saavutama tippkvaliteedi. LU 
Peterseni uus vaaluti on veel üks komponent, mis meid seejuures toetab.“

loe 

KOHTUSIME: Põllumehed Marten ja Thomas Clausen
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Björn Anders Lützen,
PÕLLUMAJANDUSTEENUST 

OSUTAVA ETTEVÕTTE toimetus

Rohusaagi hind on langenud
Talunik Thies Paulsen on Peterseni põllumajan-
dusteenust osutava ettevõtte klient ja toimetab 
Drelsdorfis 140 ha suurusel pinnal 150 piima-
lehmaga ja 50 lambaga. 80 ha rohumaa on tema 
ettevõtte jaoks väga oluline, selgitab talunik: 
„Suurema osa välitöödest teeb meile põllu-
majandusteenust osutav ettevõte, kuna me 
peame oma loomade eest hoolitsema, kelle abil 
me raha teenime. Me laseme rohusilo saagi alati 
täielikult koristada LU Petersenil. Ainult kaaru-
tame ise ja servad ja takistuste ümbert vaalu-
tame samuti ise, et põllumajandusteenust osutav 
ettevõte oma suurtehnikaga saaks kiiremini edasi 
liikuda. Meil pole lihtsalt piisavalt võimsust, et 
järjepidevalt kvaliteetset silo ise koristada. Meil 
puudub selleks tehnika ning personal. Ja mis on 
samuti oluline: ma ei pea enam muretsema 
saagikoristuse pärast ning võin olla kindel, et 
minu põllumajandusteenust osutav ettevõte saab 
tööga usaldusväärselt hakkama.“

Alates 2020. aastast laseb ta rohumaid 
vaalutada LU Petersenil oma lintvaalutiga. „Sööt 
koristatakse hoolikamalt, juhitakse kõrvale ja 

ladestatakse sinna. lisaks saab töötada vaalutiga 
märkimisväärselt paindlikumalt ja hekseldi jaoks 
sobiva vaalu kujundada. Nii saab kasutada kogu 
selle jõudluspotentsiaali. Selle seadmega vaalu-
tamine on minu jaoks veidi kallim. Kokkuvõttes 
tuleb aga saak minule odavam, kuna põlluma-
jandusteenust osutav ettevõtte jõuab järgneva 
hekseldamisega rohkem ja saagikoristus, mida 
arvestatakse aja põhjal, saab kiiremini tehtud,“ 
märgib Thies Paulsen.
Tuhasisaldus on tänu kogumisvaalutile veidi lan-
genud, räägib ta edasi. „Meil on liivased mullad 
ja tuhasisaldus oli rootorvaalutiga vaalutades 
alati u 2%. Lintvaalutiga on see nüüd veidi üle 
1%.“ Mis puudutab koostööd põllumajandus-
teenust osutava ettevõttega, siis tema jaoks on 
eelkõige oluline, et ta saab koos temaga saagi-
koritust planeerida ja loota oma teenuseosu-
tajale. „Hind ei ole määrav, kuna siis peaksin 
teenuseosutajaid pidevalt vahetama. Seda ma 
aga ei soovi. Ma tahan pikaajalist koostööd, 
millest saavad mõlemad osapooled kasu.“

loe 

KOHTUSIME: Talunik Thies Paulsen

Tänu lintvaaluti paindlikule kasutamisele on 
võimalik kujundada suure võimsusega hekseldi 
jaoks piisavalt suur vaal.

„Ja mis puudutab kokkupõrkekahjustus-
tesse, siis on kompaktne kogumisvaaluti 
rootorvaalutiga võrreldes soodsamas sei-
sus, kuna viimasega võib kiirel saagi-
koristushooajal aeg-ajalt käe välja väänata 
või murda. Juht vastutab suures osas ise 
masina või haakeseadme eest ja käib 
sellega vastavalt heaperemehelikult üm-
ber. Meie jaoks tähendab see, et tehnikat 
käsitsetakse üldiselt hästi,“ on ta rõõmus.
    Töö hind tunni kohta lintvaaluti puhul on 
u 5% suurem. „Seade on kallim kui nelja 
rootoriga vaaluti ja selle põllu katvus on 
väiksem. Seda tuleb tööhinnas vastavalt 
kohandada. Klient maksab vaalutamise 
eest seega veidi enam. Lõpuks ei lähe aga 
kogu saak tema jaoks sugugi kallimaks – 
vastupidi. Tänu lintvaalutile oleme kalli 
koristusahelaga kiiremad. Klient maksab 
vähem, kuna kogu ahel toimib tõhusamalt. 
Seetõttu saame kogu oma saagikoristus-
protsessiga soodsamalt töötada, mis toob 
kliendile kasu,“ võtab Torben Petersen jutu 
kokku. 
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oma esimese nelja rootoriga vaaluti ise ja kasutab seda tänapäevani.
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