Tonkkapostia
tammikuu 2021

LIUKUUKO SAAPAS
JA SORKKA?
Ratkaisu on Pihlajan Harrin

TIMANTTISAHAUS

tuotantotilojen betonilattioille ja ritiläpalkeille!
Lattiauritus
timanttisahauksella
5 €/m2 + alv
Kysy myös
BETONISAHAUSTA
JA BETONIPORAUSTA
tuotantotilojen muutostöihin

Lisätiedot ja tilaukset:
HARRI PIHLAJA
045 268 5380 tai
040 512 0223
/pihlajanmonitoimi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
2021
tammikuun tarjoukset

Hinnat alv. 0 %

KEVYT-MASTERI MAITOTILOILLE
Automaatti joka mm. juottaa, seuraa, vieroittaa.
Säästänyt hintansa juottokustannuksissa jo 50 vasikan
juoton jälkeen. Voit hyödyntää hapanjuoton edut ja
optimoida juontimäärän vasikkakohtaisesti.
Rajoitettu erä tarjoushintaan:
Yhteen karsinaan

Nyt ei ole
vasikoiden juotto
hinnasta kiinni!

2750,-

alv 0%

alv. 24 %
3410,-

Kahteen karsinaan

3950,-

alv 0%

alv. 24 %
4898,-

Optimoi
juomamäärän

Vasikkakohtainen
seuranta
Vain yksi
liikkuva osa

Mölytön

Hygieninen
juoma-asema

Omille maidoille

Lisävarusteena Kevyt-Masteriin tai Vasikka-Masteriin:

VASIKKAPIIKA-HAPANJUOTTOVAUNU
– tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon
 Vasikkapiika helpottaa oleellisesti päivittäistä vasikanjuottoa
 Satoja tyytyväisiä käyttäjiä
 Sekoitinmoottori sekoittaa juoman automaattisesti
 Lämmön ylläpitovastus
 Lämpömittari osoittaa lämpötilan
 Isot pyörät – helppo liikuttaa
 Leveys vain 63 cm
 Tilavuus 200 l

Kysy lisätietoja
meijeristäsi tai suoraan Finnlacto Oy:ltä.

Tee jopa kolmen päivän
annos kerralla!

1950,-

alv 0%

alv. 24 %
2418,-

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
2021
tammikuun tarjoukset

Hinnat sis. alv. 24%

LOKA/YLEISPUMPPU RE250 VJ

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 VJ
pitkille pumppausmatkoille

 Edullinen rst/valurautainen pumppu
 Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
 Mahtuu pieneen tilaan
 Säädettävä pintavippa
 Nostokorkeus 7,5 m
 Teho 250 W, jännite 230 V
 Max. partikkelikoko 15 mm
 Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
 Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

 Maanrakennustöihin, lokakaivoihin,

145,00

Asennettavissa jopa
300 mm kaivoon









puristenesteelle, lypsyasemalle,
salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.
Säädettävä pintavippa
Nostokorkeus 12 m
Tuotto 300 l/min
Teho 750 W, jännite 230 V
Max partikkelikoko 25 mm
50 mm letkulähtö mukana
Mitat 260x195x540 mm, paino 19,5 kg
Asennusjalka
ehkäisee imuaukon
tukkeutumista
(heinä, kutteri tms.)

LOKA/YLEISPUMPPU RE450
lyhyille pumppausmatkoille
 Puristenesteelle, lypsyasemalle,

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

salaojakaivoihin yms.

 Säädettävä pintavippa
 Nostokorkeus 8,5 m
 Tuotto 200 l/min
 Teho 450 W, jännite 230 V
 Max. partikkelikoko 25 mm
 50 mm letkulähtö mukana
 Mitat 260x195x500 mm, paino 18,5 kg
Asennusjalka
ehkäisee imuaukon
tukkeutumista
(heinä, kutteri tms.)

Kaikissa repijäterättömissä
pumpuissa valurautainen
juoksupyörä

 Rst/valurautainen lokapumppu
 lokakaivoille, robotin pesuvesille,
puristenesteelle, virtsalle yms.

238,00
Kaikissa pumpuissa
sisäänrakennettu
lämpösuoja

 Säädettävä pintavippa
 Nostokorkeus 9 m
 Tuotto 333 l/min
 Teho 1,1 kW, jännite 230 V
 Max. partikkelikoko 35 mm
 50 mm letkulähtö mukana
 Mitat 275x225x560 mm, paino 23,5 kg

Kaikista pumpuista
vähintään
7 vuoden kokemus

BIORET-RAPSUTIN

Bovikalc®

 Kuminen rapsutin nystyröillä
 Erittäin kestävä
 Ei tarvitse sähköä
 Voidaan suojata eläimiä sekä

 turvallinen käyttää
 nopeatehoinen
 bolus on helppo antaa
 4 putkiloa/laatikko

rakenteita

 Helppo asentaa erilaisiin

354,00
Pintavipalla
säädettävä
käynnistymiskorkeus

Kalsiumlisä
poikimisen aikaan

paikkoihin

 Sis. kiinnityslistat, mutta ei
kiinnitysruuveja

4 x 190 g

29,60
/kpl

 Koko 1500 x 500mm

155,00

283,00

Bovikalc®-asetin
Patentoitu

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa.

 Materiaali: teräs

67,80
/kpl

puh. (06) 421 0300 | www.finnlacto.fi

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
2021
tammikuun tarjoukset

Hinnat sis. alv. 24%

Kuitukankainen
lypsypyyhe

17,00

 arkin koko 40 x 40 cm
 kestää noin 50-60 pesukertaa
 100 kpl/pkt

Puuvillakankainen
lypsypyyhe
 sitoo miellyttävästi pesuveden

lämmön ja pysyy pitkään lämpimänä

 konepestävä ja erittäin kestävä
 Pussissa 10 kpl

16,10

Kertakäyttöinen
lypsypyyhe
 kertakäyttöisen liinan koko on 21 x 25 cm
 liinat on taiteltu annostelijalaatikkoon
sopiviksi

 8 pss x 150 kpl
 1200 arkkia laatikossa

Mikropyyhe
 täysin synteettinen Meijerin® MIKRO






pyyhe on kehitetty erityisesti vedinten ja
utareiden puhdistukseen
poistaa tehokkaasti mikrobien
kasvualustaa
imee vettä neljä kertaa painonsa määrän
puhdistaa pienellä puristusvoimalla
peseytyy helposti
koko: 32 x 32 cm
Pakkauksessa 25 kpl

43,10
Ylivoimainen
kestävyys

Lypsypyyhe
kostea, desinfioiva
 arkkikoko on 23x25 cm
 pakkauksessa pullollinen


klorheksidinipohjaista
desinfiointiainettavalmiina
pakkauksessa 1000 arkkia
rullalla

23,80
26,00
Vedinspray
Kotimainen, hoitava, käyttövalmis liuos.

 Auttaa ehkäisemään

Nelisanyleisvoide

utaretulehduksia.

 Karkottaa kärpäset vetimien

Kotimainen, antiseptinen käsi-,
vedin- ja haavavoide

pinnalta.

 Hoitaa vedinihoa.

 Edullinen
 Pehmittävä, imeytyy helposti
 Hygieninen käyttää
2,5 litran riippupullossa
näkyvä annostelututti
ostettava erikseen.

10 l

300 g

5,30

2,5 l

32,60

Vedin
kastopullo
RJP

Repidermaihosumute VJ
 Sisältää kelatoitua kuparia ja sinkkiä
 Suojaa vahingoittunutta ihoa
 Nopeuttaa haavojen paranemista
 Käyttäjäystävällinen pakkaus
 Ei sisällä antibiootteja
 Voidaan käyttää ulkoisiin


utaretulehduksiin, nupoutuksen
jälkeiseen hoitoon ja vasikoiden
napatulehduksen estämiseen
Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin
(esim. Digital Dermatitis)

39,90

30 l

106,00

200 l

615,00

Vedinkastopullo

10,60

Neste ei palaa astiaan.

250 ml

18,50

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa.

Vedin
suihkepullo

Vedinsuihkepullo

7,70
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VILOMIXIN TAMMIKUUN TARJOUKSET!
BIORUMIN
Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobitoimintaa edistävä ja ruokintaperäistä
pötsin happamuutta tasapainottava
puskurijauhe märehtijöille.

5 kg

28,50

Käytetään voimakkaan viljaruokinnan
tai äkillisen ruokinnan muutoksen aikana.

ADE PLUS

E-PLUS

ADE-Plus on erityisesti nautakarjalle
sopivassa suhteessa vitamiineja sisältävä nestemäinen vitamiiniesiseos.

E-Plus on runsaasti seleeniä ja E-vitamiinia sisältävä vahva vitamiiniliuos
erityisesti vastapuidun tai tuoreena
säilötyn viljan täydentämiseen.

5l

26,50
sis. alv. 14%

ADE PLUS RAE
ADE-Plus on rakeistettu esiseos nautakarjan vitamiinitasapainon turvaamiseksi. Uudistettu koostumus
sisältää tarpeiden mukaisesti A-, D- ja
E-vitamiineja ja lisäksi seleeniä, josta
osa on hyvin imeytyvässä orgaanisessa muodossa.

20 kg

5L

20,50
sis. alv. 14%

SELEENI
E PLUS RAE
Seleeni E-Plus on rakeistettu täydennysrehuseos erityisesti vastapuidun
ja tuoreena säilötyn viljan täydentämiseen. Tuote sisältää myös seleeniä,
josta osa on hyvin imeytyvässä orgaanisessa muodossa.

14,50

40 x 20 kg
lavalla / sk

50 x 15 kg
lavalla / sk

sis. alv. 14%

sis. alv. 14%

19,10

40 x 19,10 = 764,00 €

1 kpl

42,00
sis.alv 24%

MINERGEL
Suun kautta annettava, runsaasti
kalsiumia ja magnesiumia sisältävä
geelimäinen erikoisruokavalio poikimahalvausriskin vähentämiseen.
Tuote ei sisällä ruoansulatuskanavaa
ärsyttäviä aineosia. Tuote sopii myös
täydentämään eläinlääkärin antamaa poikimahalvaushoitoa.

sis. alv. 14%

12,84

50 x 12,84 = 642,00 €

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.
Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti 50 € (alv 0 %) 0-600 kg ja 65 € (alv 0 %) 601-1000 kg.
Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

ANNOSTELUPISTOOLI

15 kg

21,80
sis. alv. 14%

sis.alv. 14%

5l

31,50
sis. alv. 14%

Pitoisuusrehuja
jo kymmenen
vuotta!

Lantmännen Agron pitoisuusrehut perustuvat
patentoituun teknologiaan ja tutkittuihin tuloksiin.
Benemilk®-rehut nostavat eniten rasvaa ja parantavat rehuhyötysuhdetta
jopa yli 10 prosenttia. Maituri 14 000 -rehut on oikea valinta, kun tavoitteena
on huipputuotos korkeilla pitoisuuksilla. Opti 22 E sekä Opti 26 E tuovat
pitoisuusrehujen tehon Opti-sarjaan.
Tervetuloa tyytyväisten käyttäjien laajaan joukkoon!

feed.lantmannenagro.fi
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Sopiva®-tuotteet ovat auttaneet suomalaisia tiloja kehittämään
tuotostaan menestyksellisesti jo yhdeksän vuoden ajan.
Sopiva®-tuotteiden suunnittelu pohjautuu aina tilan omien viljojen
ja säilörehujen laajoihin analyyseihin ja tilan tuotantotavoitteisiin.
Kaikilla Sopivasuunnittelijoilla on vankka kokemus ruokinnansuunnittelusta ja heillä on käytössään uusin tietämys nautojen
ravitsemuksellisista tarpeista.
Sopivilla on tyytyväisiä käyttäjiä ympäri Suomen. Tuotteiden avulla
on nostettu tilojen maitotuotosta, maidon pitoisuuksia sekä saatu
selkeitä kehitysaskeleita lehmien hedelmällisyydessä ja terveydessä.

Liity sinäkin
menestyjien
joukkoon
ja valitse
Sopiva®!
Lisätietoja ja onnistumistarinoita:
www.hankkija.fi/rehut

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA
HYVÄ VALIKOIMA
HANKKIJAN SÄKKIREHUJA
Teemu Männikkö
p. 010 40 27956

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Liity
Hankkijan rehut
-ryhmään

Airi Sallinen
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

