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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Lietteenkäsittelyjärjestelmät
käytännön ammattitaidolla
LIETEKUILUSEKOITIN KS40
NOPEA APU
PIENEMPIIN ONGELMIIN!

 Tehokas, sähkökäyttöinen
potkurisekoitin

Tällä saat
lietteen
liikkumaan!

 Moottori 4,0 kW, 1450 r/min
 Suojakytkin
 Pistoke 16 A
 Sopii 30 mm ritilävälistä
 Sekoitussyvyys: 85cm
 Vesiyhde integroitu runkoon
 Kuumasinkitty

2462,00

Myös kiinteisiin
asennuksiin.
Kysy lisää!

+ rahti

Koneiden ja laitteiden
toimituskulut 55,00€
alv.0% (68,20€ sis alv.)

HYDRAULINEN LIETEKUILUPOTKURISEKOITIN
PIENKUORMAAJAAN

2554,00

+ rahti

Pienkuormaajaan asennettava hydraulinen potkurisekoitin
lietekuilujen ja pienten säiliöiden sekoittamiseen.

Kotimainen

 Mukana ritiläkasetin



LAC®- sähkökäyttöinen
lietepumppu 11kW
 Traktori tai sähkökäyttöinen

4526,00

+ rahti

nostokorvakkeet
Kääntyy molempiin
suuntiin 180°
Kotimainen tuote

 Öljyntarve 20 l/min
 Kiinteiden asennusten

lisäksi myös eurosovittimilla

 Myös omalla sähkö-

moottorilla varustettu malli

AVANT-KIINNIKE
LIETEKUILUPOTKURIIN

173,00

+ rahti

EURO-KIINNIKE
LIETEKUILUPOTKURIIN

434,00

+ rahti

varsipumppu

 Pituudet 3-4 metriä
 Tehokas ja säädettävä repijäterä
 Helposti avattava pumppupesä

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %
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ZILL-tuotteet meijeristäsi
Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on parhaan tuloksen avaintekijä.
Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

POLYTEXOLKIPAALIPEITE
 Verkkopaalien
suojaamiseen

 Suojaa sateelta
 Läpäisee ilmaa ja

alapuolisen kosteuden

 Korkea UV-suojaus
 Painotus esim. HDPEreunapainopusseilla

 Asennus 45° kulmaan
Tilataan asiakaskohtaisesti.
Noutona myymälästä,
tilatoimitukseen lisätään rahti.

9,8 x 25 m

521,00

ZILLTEC
TUUBIPEITE
KUDOTTU HDPE
 220 g/m
 Koko: 5 x 16 m
 Väri vihreä, keltaiset merkit
 Kymmenen vuoden
2

UV-suoja

 Vahvistetut reunat
ja kantokahvat

 Suojaa rehua ja muoveja


vahingoittumiselta,
auringonvalolta ja eläimiltä
Mahdollistaa tasaisen
painotuksen

5 x 16 m

100,00

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %
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Maitohuoneen
ilmanvaihtojärjestelmä

Kärpäspuhallin

541,00

 Kärpäset eivät lennä vaan pysyvät seinässä kiinni
 Puhallin lypsyasemalla karkottaa kärpäset ja viilentää ilmaa
 Vasikkaosastolla parantaa ilmaa ja karkottaa kärpäset
 Erikoisvalmisteinen suuntaava puhallin kohdistaa tarkasti
 Portaattomasti säädettävä puhallinnopeus
 Iso 35 cm puhallin
 Paino 8,1 kg
 2420 m ilmaa/tunti
 Liitäntä valovirtaan 230 VAC
 Lisävarusteena liiketunnistin
 Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
 Asennusketjut ja kiinnikkeet sisältyvät pakettiin

1. Tuloilmasäleikkö

3

 tukeva metallikehys ja
suojaverkko

 muoviritilä, joka sulkeutuu
automaattisesti

Lypsyasemalle tai
vasikkaosastolle

2. Puhallinyksikkö

526,00

 °C-asteikolla varustettu
termostaattisäädin

 termostaattiohjaus 2 m
johdolla kytkettynä

 3 m sähköjohtoa ja

pistoke kytkettynä

Asennusvalmis paketti sisältää tuloilmasäleikön
ja puhallinyksikön.

 Puhallin ø 350 mm
 Kierrosluku 1500 /min, Jännite 220/240 V
 Puhallusteho ≥ 2850 m3/h (20 Pa vastapaineella)
 CE-merkitty

Poistoilmasäleikkö
 muoviritilä, joka sulkeutuu


75,00
COOLIBRI®
Helikopterituuletin

automaattisesti, jolloin
ilma ei kulkeudu takaisin
maitohuoneeseen
poistoilma johdetaan joko
ulos tai sisätiloihin

LAC®-kippikärry 240 l
 Kipattava yleiskärry esim. rehuille
 2 isoa ilmakumipyörää
– rullaa kevyesti

 Sinkitty runko ja HDPE säiliö
 Erittäin tukeva rakenne
 Mitat:
 leveys 81 cm
 korkeus 75 cm
 pituus 168 cm
 Säilön sisämitat:
 syvyys 46 cm
 pituus 110 cm
 leveys 70 cm

313,00

 Viilentää tehokkaasti
 Vähentää eläinten lämpöstressiä
 Tasaa navetan kosteutta
 Tasaa lämpöä, myös talvella
 Säätö joko manuaalisesti tai täysin


Syncro 4m

3312,00

automatisoidusti
Koot: 3m, 3.7m, 4m, 4.7m, 5m, 5.7m ja 6m

COOLIBRI Toimituskulut / Lähetys
300€ alv 0% (372€ sis. alv)

+ rahti

Syncro 5m

3411,00
+ rahti

COOLIBRI®
On/Off-ohjain
 Nopeudensäätö
potentiometrillä

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Ohjain + säätö

174,00
+ rahti

Syncro 6m

4255,00
+ rahti
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KivennäisPiika nupoille

Mikropyyhe

 Oivallisen pohjarakenteen










ansiosta KivennäisPiika palaa
aina pystyasentoon
Muotoilu suojaa sateelta ja
muulta tuiskulta
Voidaan ankkuroida ketjulla
Voidaan kiinnittää maahan
1 kpl n. 50 eläintä kohti
Valmistettu HDPE-muovista
Tilavuus n. 50 kg
Korkeus 88 cm
Halkaisija 77 cm
Paino 39 kg

Ylivoimainen kestävyys!
Täysin synteettinen
Meijerin® Mikropyyhe
on kehitetty erityisesti
vedinten ja utareiden
puhdistukseen
Poistaa tehokkaasti
mikrobien kasvualustaa
Imee vettä 4x painonsa
Puhdistaa pienellä
puristusvoimalla
Peseytyy helposti
Pesu max 90°C
Kestää satoja
pesukertoja!
Koko: 32 x 32 cm
25 kpl /pussi





334,00

+ rahti
tilatoimituksissa







KivennäisRenki sarvipäille
 Irtokivennäisille
 Paino 18 kg
 Paikat myös nuolukiville
 Suojaan sateelta laitumella
 3-osainen, jokaiseen 17 litraa
 Korkeus 34 cm, halkaisija 80 cm
 Käytännöllinen ratkaisu!
 Helppo puhdistaa
 Eläin osaa nostaa kumisen

Mikropyyhe
SININEN

 Kumimatto suojaa linnuilta ja

Vesipistooli

25 kpl

27,00

Mikropyyhe
PINKKI
25 kpl

Mikropyyhe
VIHREÄ
25 kpl

27,00

27,00

suojaläpän päällään

muilta haittaeläimiltä

 HDPE-muovia – voidaan jättää



talveksi ulos
Hiehoille, emoille, lampaille
Voidaan kiinnittää tai ankkuroida
maahan

244,00

+ rahti
tilatoimituksissa

Vesipistooli
Gilmour

 Messinkiä
 Muovikuori
 Kevyt käyttää

 Erittäin lujatekoinen,
lypsyasemalle

 Metallia

13,90

Pitstop – vapaaruokkija
kivennäisille pihattoon

19,00

 Ennen poikimista eläinten








ruokahalu heikkenee mutta ne
kuluttavat kuitenkin vettä ja
kivennäisiä
Vapaa kivennäisten saanti auttaa
ehkäisemään sorkkatulehduksia,
asetonitautia ja jälkeisten jääntiä
Eläimet ovat yksilöllisiä ja kaikki
eivät saa haluamiaan ravinteita
appeesta
Poikimesen jälkeen on oleellista
että maidon tuotanto käynnistyy
nopeasti, vapaa kivennäisten
saanti auttaa tuotannon
käynnistymisessä
PitStop mahdollistaa
helppohoitoisen vaihtoehdon
Yksi PitStop: 25 lypsylehmää:
100 kg kivennäisiä
Leveys seinästä 54 cm, korkeus 75 cm

Mäntynestesaippua
 Tehokas, luontoystävällinen,



403,00



ja monikäyttöinen
yleispuhdistusaine
Sopii myös maalatuille pinnoille
Käyttökohteita mm. matot,
lattiat, uuni, keittiö,
kylpyhuone, myös
painepesureissa
Kotimainen

+ rahti
tilatoimituksissa

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

5 litraa

5,70
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VARAA MELLA MURELEIKETTÄ ENNAKKOMYYNTIHINTAAN!
Mella Mureleike on kuivattua ja mureistettua sokerijuurikasleikettä. Se sopii
erinomaisesti monipuolistamaan kotieläinten ruokintaa sulavan NDF-kuitunsa
ansiosta. Juurikasleikkeen saatavuus on syksyllä hyvä ja hinta edullinen, joten
tee varaus nyt edulliseen ennakkohintaan.

Ennakkomyyntihinta on voimassa 1.5.–31.8.2021 tehtyihin tilauksiin.
Toimitukset lokakuusta alkaen. Koskee suoria tilatoimituksia täysinä lavoina
tai suursäkkeinä. Hintaan lisätään alv 14 % sekä rahti.

225 €
720 kg lava
24x30 kg säkki

218 €
700 kg suursäkki

Ravintoaineet:
Energia 12,3 MJ/kg ka
Raakavalkuainen 9,7 % ka
Sokeri 8,5 % ka
Käyttö/pv:
Lypsylehmät .....................
Lihanaudat .......................
Hevoset ..............................
Lampaat, porot, ............
vasikat, tiineet emakot

Tilauksen voit tehdä sähköpostilla
tai puhelimitse:

1,0-1,5 kg + 1,0 kg/10 kg maitoa
0,5-1,0 kg/100 elopaino kg
0,5-1,0 kg kostutettuna
100-200 g

rehumyynti@hankkija.fi
Raisa Kivistö p. 010 40 27632
Jari Luotonen p. 010 40 27085

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

LÄMPÖKÄSITELTY RYPSIROUHE
Pitkäaikainen ja hellä hygienisointi
Sekoittuu hyvin appeeseen
Prosessi tuhoaa salmonellan
Tasalaatuinen seos
Ei lajittuvia rakeita
Liikkuu siilossa
Korkea valkuainen
Hyvä maittavuus
Eräkohtainen tuoteseloste

Kysy päivän hinta omasta meijeristä
Rypsirouhe LK tilatoimitukset:
Irto:

Nuppi, perävaunu tai rekka

Suursäkki:

Puhallus tai kippi

• Tilan maksuvalmiuden kannalta on
merkityksellistä tuntea valkuaisenhintakehitys
• Tehty kauppa onmolempia osapuolia sitova

1000 kg

Merja Lempola
050 343 0598

LIUKUUKO SAAPAS
JA SORKKA?
Ratkaisu on
Pihlajan Moniavun

TIMANTTISAHAUS
tuotantotilojen
betonilattioille ja
ritiläpalkeille!
Betonisahausta
tuotantotilojen
muutostöihin:
(15 cm saakka)

• seinät 25 €/m + alv
• lattiat 15 €/m + alv

Lattiauritusta
timanttisahauksella
5 €/m2 + alv

Myös betoniporauspalvelu – kysy lisää!

Lisätiedot ja tilaukset:
Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223
www.pihlajanmoniapu.fi
/pihlajanmonitoimi

VILOMIXIN TOUKOKUUN TARJOUKSET!

HIVEMINT KAMFERI
Hivemint Kamferi on mm. japanilaista
piparminttuöljyä ja kamferia sisältävä
lämmittävä hierontalinimentti.
Se on tarkoitettu lehmien tulehtuneiden
utareiden, kipeytyneiden lihasten ja
kudosten käsittelyyn.

500 ml

12,80
sis. alv. 24%

BIORUMIN

5 kg

Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobitoimintaa edistävä ja ruokintaperäistä pötsin
happamuutta tasapainottava puskurijauhe
märehtijöille.

sis. alv 14%

Käytetään voimakkaan viljaruokinnan tai
äkillisen ruokinnan muutoksen aikana.

28,90

POLY-PLUS
Sisältää kaikki tarpeelliset A-, D-, E- ja B-ryhmän vitamiinit.
Seos sopii erinomaisesti käytettäväksi pikkuvasikoiden ja hevosten vitamiinitarpeen
täyttämiseen.

1L

10,50
sis. alv 14%

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

