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Vaihtoehto alkuperäisille

LAC-nännikumeja valmistetaan eri tuotenimillä vuosittain yli kaksi 
miljoonaa kappaletta ja niitä käytetään yli 60 maassa. Uusi edistyk-
sellinen kumilaatu mahdollistaa LAC-nännikumille vakuuttavat las-
kennalliset kestävyysarvot: 3000 lypsykertaa ja 1000 käyttötuntia.

ø 22,5 mm

ø 38 mm

15
5 

m
m

ø 22,5 mm

ø 38 mm

15
5 

m
m

14
8

 m
m

ø 22,5 mm

ø 42,5 mm

www.finnlacto.fipuh. (06) 4210 300

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021 
maaliskuun tarjoukset

LAC-nännikumi numero 24
Vaihtoehto SAC nro 15022 (Uniflex). Tuotenumero 23020024

ø 25 mm

ø 13,5 mmø 22 mm

300 mm

LAC-nännikumi numero 28
Vaihtoehto DeLaval nro 964008-80 (Harmony ja Harmony plus) 
Tuotenumero 23020028

ø 26 mm

ø 20 mmø 22 mm

315 mm

LAC-nännikumi numero 20
Vaihtoehto SAC nro 15020 (Uniflex). Tuotenumero 23020020

ø 25 mm

ø 13,5 mmø 20 mm

300 mm

KAIKKI
MALLIT

25,10/sarja

Katso myös nämä 
Meijerin-sarjasta 
poistuneet mallit:

LAC-nännikumi numero 2
Sopii Westfalia-koneisiin, alkuperäinen kumi 
7021-2902-060 ja 7021-2725-230. 
Hylsyn pituus 147 mm. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm. 
Sisältää lyhyet maitoletkut 10/18 mm, 
letkujen pituus 140 mm.

LAC-nännikumi numero 22
Sopii Westfalia-koneisiin, alkuperäinen kumi 
7021-2902-060 ja 7021-2725-230. 
Hylsyn pituus 147 mm.
Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm. 
Sisältää lyhyet maitoletkut 12,5/20,5 mm, 
letkujen pituus 138 mm.

LAC-nännikumi numero 3
Vaihtoehto Strangko 3423007
Nännikumin suuaukon halkaisija 20mm
Nännikumin pituus 280mm
Maitoletku 9 mm

73,00
20 l

40,50
10 l

20,60
5 l

LAC® lypsykoneöljy 68
MYÖS LYPSYROBOTEILLE
LAC Lypsykoneöljy 68 on korkealaatuinen mine-
raalipohjainen öljy, joka on kehitetty erityisesti 
käytettäväksi lypsykoneiden tyhjiöpumpuissa.

  sisältää lisäaineita, jotka suojaavat kulumiselta, 
syöpymiseltä ja estävät vaahtoamista

  alhainen jähmepiste suojaa laitteita 
käynnistettäessä ja toiminnassa myös 
alhaisissa lämpötiloissa

  korkea viskositeetti-indeksi ylläpitää öljykalvoa 
korkeissa lämpötiloissa

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021 
maaliskuun tarjoukset

LAC® maitotonkka
  Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laadukas maitotonkka
  Lukittavalla kannella
  Kannessa tiiviste
  20 litrainen, korkeus 35 cm, halkaisija 34 cm
  40 litrainen, korkeus 56 cm, halkaisija 34 cm

Lypsyvyö, Dynamic

Erillislypsykannu 30 L

  2 pussia, kumpaankin sopii 25-30 pyyhettä
  korkeus 35,6 cm, leveys 20,3 cm
  paksuus/suuaukon leveys 10 cm
  pussin suuaukossa vahvike, jolloin pysyy avoimena
  pikasolki, avautuu yhdellä kädellä

Materiaali
  taskujen materiaali on vedenpitävä vinyyli
  käsinpesu, lämpimällä vedellä ja pieni määrä pesuainetta
  vyö ja 2 kpl taskuja, taskun koko 35 cm x 20 cm x 10 cm

Polykarbonaatti, sis kansi ja tiiviste

  Läpinäkyvä polykarbonaatti
  Mitta-asteikko
  Kantokahva
  Kestävä pohjarakenne

133,00
20 l

188,00
40 l

181,00

70,70

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Laaksojen Maitokunta antaa 
tuottajilleen 11,10 € alennuksen 
Justuksen kautta maaliskuussa 

ostetuista nännikumeista.



Vaihtoehto alkuperäisille

LAC-nännikumeja valmistetaan eri tuotenimillä vuosittain yli kaksi 
miljoonaa kappaletta ja niitä käytetään yli 60 maassa. Uusi edistyk-
sellinen kumilaatu mahdollistaa LAC-nännikumille vakuuttavat las-
kennalliset kestävyysarvot: 3000 lypsykertaa ja 1000 käyttötuntia.
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LAC® lypsykoneöljy 68
MYÖS LYPSYROBOTEILLE
LAC Lypsykoneöljy 68 on korkealaatuinen mine-
raalipohjainen öljy, joka on kehitetty erityisesti 
käytettäväksi lypsykoneiden tyhjiöpumpuissa.

  sisältää lisäaineita, jotka suojaavat kulumiselta, 
syöpymiseltä ja estävät vaahtoamista

  alhainen jähmepiste suojaa laitteita 
käynnistettäessä ja toiminnassa myös 
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Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
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2021 
maaliskuun tarjoukset

LAC® maitotonkka
  Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laadukas maitotonkka
  Lukittavalla kannella
  Kannessa tiiviste
  20 litrainen, korkeus 35 cm, halkaisija 34 cm
  40 litrainen, korkeus 56 cm, halkaisija 34 cm

Lypsyvyö, Dynamic

Erillislypsykannu 30 L

  2 pussia, kumpaankin sopii 25-30 pyyhettä
  korkeus 35,6 cm, leveys 20,3 cm
  paksuus/suuaukon leveys 10 cm
  pussin suuaukossa vahvike, jolloin pysyy avoimena
  pikasolki, avautuu yhdellä kädellä

Materiaali
  taskujen materiaali on vedenpitävä vinyyli
  käsinpesu, lämpimällä vedellä ja pieni määrä pesuainetta
  vyö ja 2 kpl taskuja, taskun koko 35 cm x 20 cm x 10 cm

Polykarbonaatti, sis kansi ja tiiviste
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  Kestävä pohjarakenne

133,00
20 l

188,00
40 l

181,00

70,70

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

LAC® KARJAHALLI
Tukeva halli esim. vasikoiden kasvatukseen, 
poikimatilaksi, tilapäisvarastoksi ym.

  Tukeva runko, vahvistetut kaksoiskaaret
  Peite 610 g/m2

  Mitat 600 x 600 x 370 cm
  Aitaosan korkeus 155 cm
  Portin leveys 270 cm
  Vapaa korkeus 340 cm

Toimitus metallilaatikossa, 850 kg

Hallien toimitus sisältää kaiken tarvittavan!
Valikoimissa myös muita kokoja: www.finnlacto.fi

Vahvistetut 
kaksoiskaaret

KivennäisPiika nupoille
  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

KivennäisRenki sarvipäille
  Irtokivennäisille, paikat myös nuolukiville
  Suojaan sateelta laitumella 
  3-osainen, jokaiseen 17 litraa
  Helppo puhdistaa
  Eläin osaa nostaa kumisen suojaläpän päällään
  Läppä suojaa linnuilta ja muilta haittaeläimiltä
  HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
  Hiehoille, emoille, lampaille
  Voidaan kiinnittää tai ankkuroida maahan
  Korkeus 34 cm, halkaisija 80 cm
  Paino 18 kg

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Käytännöllinen 
ratkaisu!

2021
maaliskuun tarjoukset

3500,81
alv. 0 % alv. 24 %

4341,-

RAHTI: 
35,48 alv. 0 %

(44,00 sis.alv. 24%)

269,35
alv. 0 %

alv. 24 % 334,-

RAHTI: 
35,48 alv. 0 %

(44,00 sis.alv. 24%)

196,77
alv. 0 %

alv. 24 % 244,-

RAHTI: 80,65 alv. 0 % (100,00 sis.alv. 24%)

Hinnat sis alv. 24 %,
ellei alv.0-hintaa ole annettu.

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

FinnLacto ruokintahäkki 
katoksella ja kaariaidoilla

  12 eläinpaikkaa
  Siirtojalakset
  Vakiovarusteena pohja, jolloin rehu ei ole maata vasten
  Päästä täytettävä
  Kaariaidat

FinnLacto ruokintahäkki 
katoksella ja lukkoaidalla

  12 eläinpaikkaa
  Siirtojalakset
  Vakiovarusteena pohja jolloin rehu ei ole maata vasten
  Päästä täytettävä
  Fiabilis-lukkoaidat

FinnLacto ruokintahäkki
  Laadukas Ranskassa valmistettu ruokintahäkki
  Halkaisija 2,30 m
  Korkeus 1,15 m
  3 elementtiä
  12 ruokintapaikkaa

FinnLacto aita elementti ilman ovea FinnLacto ovellinen aita elementti
  Helppo käsitellä ja kytkeä
  Laadukkaat ovaalin malliset putket
  Vamistettu Ranskassa
  Putken koko 50 x 30 x 1,5 mm
  Leveydet: 2,4 m, 3,0 m ja 3,6 m
  Paneeliaidan korkeus: 1,6 m

  6 vaakapienaa
  korkeus 1,60 m aitaosassa ja 2,16 m oviaukossa
  Leveydet 2,4 m, 3,0 m ja 3,6 m
  Oviaukko 1,20 m
  Paino 49-55 kg

2021
maaliskuun tarjoukset

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

579,03
alv. 0 % alv. 24 %

718,-

1112,10
alv. 0 %

alv. 24 % 1379,-

1550,81
alv. 0 %

alv. 24 % 1923,-

 alv. 0 % alv. 24 %
2,4 m 129,03 160,00
3,0 m 146,77 182,00
3,6 m 177,42 220,00

 alv. 0 % alv. 24 %
2,4 m 188,71 234,00
3,0 m 225,81 280,00
3,6 m 245,97 305,00

RAHTI:RAHTI: Paneeliaidat ja ruokintahäkit rahtivapaa yli 968,00 alv. 0% (1200,00 sis.alv.) tilauksilla,  Paneeliaidat ja ruokintahäkit rahtivapaa yli 968,00 alv. 0% (1200,00 sis.alv.) tilauksilla, 
pienemmät toimitukset 110,00 alv. 0% (136,40 sis alv.)pienemmät toimitukset 110,00 alv. 0% (136,40 sis alv.)

Hinnat sis alv. 24 %,
ellei alv.0-hintaa ole annettu.



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

LAC® KARJAHALLI
Tukeva halli esim. vasikoiden kasvatukseen, 
poikimatilaksi, tilapäisvarastoksi ym.

  Tukeva runko, vahvistetut kaksoiskaaret
  Peite 610 g/m2

  Mitat 600 x 600 x 370 cm
  Aitaosan korkeus 155 cm
  Portin leveys 270 cm
  Vapaa korkeus 340 cm

Toimitus metallilaatikossa, 850 kg

Hallien toimitus sisältää kaiken tarvittavan!
Valikoimissa myös muita kokoja: www.finnlacto.fi

Vahvistetut 
kaksoiskaaret

KivennäisPiika nupoille
  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

KivennäisRenki sarvipäille
  Irtokivennäisille, paikat myös nuolukiville
  Suojaan sateelta laitumella 
  3-osainen, jokaiseen 17 litraa
  Helppo puhdistaa
  Eläin osaa nostaa kumisen suojaläpän päällään
  Läppä suojaa linnuilta ja muilta haittaeläimiltä
  HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
  Hiehoille, emoille, lampaille
  Voidaan kiinnittää tai ankkuroida maahan
  Korkeus 34 cm, halkaisija 80 cm
  Paino 18 kg

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Käytännöllinen 
ratkaisu!

2021
maaliskuun tarjoukset
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Hinnat sis alv. 24 %,
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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
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2021
maaliskuun tarjoukset
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Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
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alv. 24 % 1379,-
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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis alv. 24 %,
ellei alv.0-hintaa ole annettu.

2021
maaliskuun tarjoukset

Vihreä, X-reikä

Vasikanjuottopullo
  tilavuus 3 litraa
  vaihdettava tutti
  muovia

11,50
Vasikkasanko

  7 litraa 
  sininen
  metallikahva

5,00

Tuttisanko 
mutteritutilla
- seinäteline 
ja sanka

9,60

Juottoletku vasikanjuottopulloon
  voi antaa maidon juomattomalle 
vasikalle tai muuten varmistaa 
vanhemman vasikan nesteytys

  sisältää juottopillin ja letkun yllä olevaan 
3 litran pulloon

13,00

Varatutti Ensi-Emoon ja tuttisarjoihin
  ei tarvita muita osia, vaan tutti 
asennetaan suoraan sangossa 
olevaan reikään

5,30
/kpl

Varatutti
  pituus 100 mm 
  mutterisarjoihin ja juottosankoon 
  suorareunaisen kannan ansiosta 
tiivistyy hyvin venttiiliin

2,10
/kpl

Hapanjuottoletku, silikoni
6,5 x 10,5 mm

  HIKO-tuttisarjoihin

6,70
/m

116,00
20 m rll (5,80 €/m)

9,5 x 12,7 mm
  purentasuojiin ja Vasikkapiikaan

6,80
/m

118,00
20 m rll (5,90 €/m)

Ensi-Emo
  metallinen seinä-kiinnike + pikalukko
  helppo puhdistaa – myös tutin 
kiinnityskohta

  tutissa ei erillisiä muoviosia

16,60

1,90
/kpl

100 kpl/pss

Valkoinen, 
0-reikä

  Förster-
Automaattiin

1,30
/kpl

Luonnonkumi, 
X-reikä

  pehmeä

1,50
/kpl

1,30
/kpl

100 kpl/pss

Punainen, X-reikä
  hieman valkoista 
kovempi

  3-8 viikon 
ikäisille vasikoille

1,20
/kpl

1,20
/kpl

100 kpl/pss

Valkoinen, 
X-reikä

  3-8 viikon 
ikäisille 
vasikoille

1,20
/kpl

1,00
/kpl

100 kpl/pss

Vasikanjuottopullo Speedy Feeder
  mitta-asteikko 
  2-nopeuksinen
  nopeus valittavissa eri ikäisille vasikoille, 
joilla imemisnopeus vaihtelee

Varatutti 
Speedy Feeder

  musta

Syväjuottoputki ja kansi 
Speedy Feeder

  punainen

28,60

7,90

19,70

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis alv. 24 %,
ellei alv.0-hintaa ole annettu.

2021
maaliskuun tarjoukset

PERFECT UDDER® 
ternimaidon pakastus- ja juottopaketti 4 l

PERFECT UDDER® MATILDA 
TERNIMAITOLÄMMITIN + PASTÖROINTI

  Terninmaidon säilytykseen ja 
pakastamiseen

  Sulatettu ja lämmitetty 
ternimaito voidaan juottaa 
vasikalle suoraan pussista 
juottotutilla

  Pussin tilavuus 4 litraa.
  Pussia voi käyttää useamman 
kerran.

  Tarvittaessa pussin maito 
voidaan pastöroida.

  Pussit toimitetaan 50 kpl 
pakkauksissa, mukana 50 
korkkia, 2 tuttia ja 1 Deluxe 
syväjuottoputki.

   Matilda tekee nämä molemmat! Matilda tekee nämä molemmat! 
Sekä jäähdyttää ternimaidon joko Sekä jäähdyttää ternimaidon joko 
pakastettavaksi tai vasikoille pakastettavaksi tai vasikoille 
tarjoiltavaksi.tarjoiltavaksi.

   Matildan vesihaude sulattaa Matildan vesihaude sulattaa 
jäädytetyn ternimaidon ja jäädytetyn ternimaidon ja 
lämmittää sen haluamaasi lämmittää sen haluamaasi 
lämpötilaanlämpötilaan

   Matildaan mahtuu 2 kpl Matildaan mahtuu 2 kpl 
ternimaitopusseja.ternimaitopusseja.

   Leveys 56, korkeus 63,5 cm, Leveys 56, korkeus 63,5 cm, 
syvyys 79 cmsyvyys 79 cm

   Lämmitysteho 3 x 2500 W, Lämmitysteho 3 x 2500 W, 
kytkentä 230 VAC tai kytkentä 230 VAC tai 
vaihtoehtoisesti 400 VACvaihtoehtoisesti 400 VAC

   Mukana 10 kpl 4 litran ja Mukana 10 kpl 4 litran ja 
10 kpl 2 litran pusseja 10 kpl 2 litran pusseja 
sekä pussireppu ja sekä pussireppu ja 
täyttösuppilo.täyttösuppilo.

Startti-Vispilä maitojauheelle
  ruostumaton vispilä
  pituus 42 cm
  tukevat 1,8 mm langat 
sekoittavat jauheen tasaisesti

9,60

147,00

LAC Brix ternimaidon
vasta-ainepitoisuusmittari
LAC-Brix -mittarissa on Brix %-asteikko joka ker-
too ternimaidon vasta-ainepitoisuuden. Terni-
maidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine 
ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen jonka 
määrä mitataan. 
Ternimaidon laaduissa on isoja eroja.

51,90

3980,00
alv. 0 % alv. 24 % 4936,-

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 %35,48 alv. 0 %
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

Jakovaunu 110 l
  Tilavuus 110 l
  240 V sekoitusmoottori
  40 mm tyhjennyshana
  Isot 40 cm renkaat
  Korkeus 112 cm, leveys 61 cm 
  Paino 21 kg
  2-pyöräinen

Rehupiika
  tilavuus 20 kg
  rehua aina saatavilla
  rehu pysyy puhtaana ja 
kuivana

  säädettävä rehumäärä
  korkeus 1 m,  
halkaisija 30 cm

  kiinnitys etuaitaan tai 
seinään

Lujatekoinen ja varmatoiminen vapaaruokkija 
varmistaa, että rehua on aina näkyvillä ja 

saatavilla – puhtaana ja kuivana

443,55
ilman sekoittajaa

alv. 0 % 741,94
sekoittajalla

alv. 0 %

alv. 24 % 550,-alv. 24 % 550,- alv. 24 % 920,-alv. 24 % 920,-

162,90
alv. 0 %

alv. 24 % 202,-alv. 24 % 202,-

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 %35,48 alv. 0 %
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 % 35,48 alv. 0 % 
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

Vasikkapiika
Vasikkapiiassa yhdistyvät 
toiminnan tehokkuus ja help-
pokäyttöisyys. 
Laitteella voidaan tehdä mai-
tohuoneessa kahdesta kol-
meen päivän juoma ja siirtää 
se vasikoiden nautittavaksi.

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 %35,48 alv. 0 %
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

2050,81
200 l, alv. 0 %

alv. 24 % 2543,-alv. 24 % 2543,-

2191,13
300 l, alv. 0 %

alv. 24 % 2717,-alv. 24 % 2717,-

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis alv. 24 %,
ellei alv.0-hintaa ole annettu.

2021
maaliskuun tarjoukset

Vihreä, X-reikä

Vasikanjuottopullo
  tilavuus 3 litraa
  vaihdettava tutti
  muovia

11,50
Vasikkasanko

  7 litraa 
  sininen
  metallikahva

5,00

Tuttisanko 
mutteritutilla
- seinäteline 
ja sanka

9,60

Juottoletku vasikanjuottopulloon
  voi antaa maidon juomattomalle 
vasikalle tai muuten varmistaa 
vanhemman vasikan nesteytys

  sisältää juottopillin ja letkun yllä olevaan 
3 litran pulloon

13,00

Varatutti Ensi-Emoon ja tuttisarjoihin
  ei tarvita muita osia, vaan tutti 
asennetaan suoraan sangossa 
olevaan reikään

5,30
/kpl

Varatutti
  pituus 100 mm 
  mutterisarjoihin ja juottosankoon 
  suorareunaisen kannan ansiosta 
tiivistyy hyvin venttiiliin

2,10
/kpl

Hapanjuottoletku, silikoni
6,5 x 10,5 mm

  HIKO-tuttisarjoihin

6,70
/m

116,00
20 m rll (5,80 €/m)

9,5 x 12,7 mm
  purentasuojiin ja Vasikkapiikaan

6,80
/m

118,00
20 m rll (5,90 €/m)

Ensi-Emo
  metallinen seinä-kiinnike + pikalukko
  helppo puhdistaa – myös tutin 
kiinnityskohta

  tutissa ei erillisiä muoviosia

16,60

1,90
/kpl

100 kpl/pss

Valkoinen, 
0-reikä

  Förster-
Automaattiin

1,30
/kpl

Luonnonkumi, 
X-reikä

  pehmeä

1,50
/kpl

1,30
/kpl

100 kpl/pss

Punainen, X-reikä
  hieman valkoista 
kovempi

  3-8 viikon 
ikäisille vasikoille

1,20
/kpl

1,20
/kpl

100 kpl/pss

Valkoinen, 
X-reikä

  3-8 viikon 
ikäisille 
vasikoille

1,20
/kpl

1,00
/kpl

100 kpl/pss

Vasikanjuottopullo Speedy Feeder
  mitta-asteikko 
  2-nopeuksinen
  nopeus valittavissa eri ikäisille vasikoille, 
joilla imemisnopeus vaihtelee

Varatutti 
Speedy Feeder

  musta

Syväjuottoputki ja kansi 
Speedy Feeder

  punainen

28,60

7,90

19,70

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis alv. 24 %,
ellei alv.0-hintaa ole annettu.

2021
maaliskuun tarjoukset

PERFECT UDDER® 
ternimaidon pakastus- ja juottopaketti 4 l

PERFECT UDDER® MATILDA 
TERNIMAITOLÄMMITIN + PASTÖROINTI

  Terninmaidon säilytykseen ja 
pakastamiseen

  Sulatettu ja lämmitetty 
ternimaito voidaan juottaa 
vasikalle suoraan pussista 
juottotutilla

  Pussin tilavuus 4 litraa.
  Pussia voi käyttää useamman 
kerran.

  Tarvittaessa pussin maito 
voidaan pastöroida.

  Pussit toimitetaan 50 kpl 
pakkauksissa, mukana 50 
korkkia, 2 tuttia ja 1 Deluxe 
syväjuottoputki.

   Matilda tekee nämä molemmat! Matilda tekee nämä molemmat! 
Sekä jäähdyttää ternimaidon joko Sekä jäähdyttää ternimaidon joko 
pakastettavaksi tai vasikoille pakastettavaksi tai vasikoille 
tarjoiltavaksi.tarjoiltavaksi.

   Matildan vesihaude sulattaa Matildan vesihaude sulattaa 
jäädytetyn ternimaidon ja jäädytetyn ternimaidon ja 
lämmittää sen haluamaasi lämmittää sen haluamaasi 
lämpötilaanlämpötilaan

   Matildaan mahtuu 2 kpl Matildaan mahtuu 2 kpl 
ternimaitopusseja.ternimaitopusseja.

   Leveys 56, korkeus 63,5 cm, Leveys 56, korkeus 63,5 cm, 
syvyys 79 cmsyvyys 79 cm

   Lämmitysteho 3 x 2500 W, Lämmitysteho 3 x 2500 W, 
kytkentä 230 VAC tai kytkentä 230 VAC tai 
vaihtoehtoisesti 400 VACvaihtoehtoisesti 400 VAC

   Mukana 10 kpl 4 litran ja Mukana 10 kpl 4 litran ja 
10 kpl 2 litran pusseja 10 kpl 2 litran pusseja 
sekä pussireppu ja sekä pussireppu ja 
täyttösuppilo.täyttösuppilo.

Startti-Vispilä maitojauheelle
  ruostumaton vispilä
  pituus 42 cm
  tukevat 1,8 mm langat 
sekoittavat jauheen tasaisesti

9,60

147,00

LAC Brix ternimaidon
vasta-ainepitoisuusmittari
LAC-Brix -mittarissa on Brix %-asteikko joka ker-
too ternimaidon vasta-ainepitoisuuden. Terni-
maidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine 
ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen jonka 
määrä mitataan. 
Ternimaidon laaduissa on isoja eroja.

51,90

3980,00
alv. 0 % alv. 24 % 4936,-

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 %35,48 alv. 0 %
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

Jakovaunu 110 l
  Tilavuus 110 l
  240 V sekoitusmoottori
  40 mm tyhjennyshana
  Isot 40 cm renkaat
  Korkeus 112 cm, leveys 61 cm 
  Paino 21 kg
  2-pyöräinen

Rehupiika
  tilavuus 20 kg
  rehua aina saatavilla
  rehu pysyy puhtaana ja 
kuivana

  säädettävä rehumäärä
  korkeus 1 m,  
halkaisija 30 cm

  kiinnitys etuaitaan tai 
seinään

Lujatekoinen ja varmatoiminen vapaaruokkija 
varmistaa, että rehua on aina näkyvillä ja 

saatavilla – puhtaana ja kuivana

443,55
ilman sekoittajaa

alv. 0 % 741,94
sekoittajalla

alv. 0 %

alv. 24 % 550,-alv. 24 % 550,- alv. 24 % 920,-alv. 24 % 920,-

162,90
alv. 0 %

alv. 24 % 202,-alv. 24 % 202,-

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 %35,48 alv. 0 %
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 % 35,48 alv. 0 % 
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

Vasikkapiika
Vasikkapiiassa yhdistyvät 
toiminnan tehokkuus ja help-
pokäyttöisyys. 
Laitteella voidaan tehdä mai-
tohuoneessa kahdesta kol-
meen päivän juoma ja siirtää 
se vasikoiden nautittavaksi.

RAHTI: RAHTI: 35,48 alv. 0 %35,48 alv. 0 %
(44,00 sis.alv. 24%)(44,00 sis.alv. 24%)

2050,81
200 l, alv. 0 %

alv. 24 % 2543,-alv. 24 % 2543,-

2191,13
300 l, alv. 0 %

alv. 24 % 2717,-alv. 24 % 2717,-

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
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VAIHDA KOTIMAISEEN:
tutkitut, tasalaatuiset pehmeään lypsyyn Meijerin-nännikumit

NUMERO 12
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nännikupinkuorta. 
Vastaa Senior-nännikumia n:o 15012.
Nännikumin suuaukon halkaisija 20,5 mm.

NUMERO 15   värikoodi harmaa  
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. kevythylsyä nro 
964420-80 ja kaikki TF -keskuskappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 99900783 ja nännikumia 99900703. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 20 mm.

Kotimaisista nännikumeista ja 
letkuista alkaa hyvän maidon tie

  Meijerin nännikumit ja letkut on valmistettu Suomessa
  Valmistuksessa kymmenien vuosien kokemus
  Laaja ja tyytyväinen käyttäjäkunta
   Säännöllinen vaihto auttaa  sinua tuottamaan korkealaatuista 
maitoa

Tasainen 
laatu

Oikea 
pehmeys

100 % 
tyytyväisyystakuu

NUMERO 1   värikoodi punainen  
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään nännikupinkuorta nro 
960550-80 + kaikki 8 mm-keskuskappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 96001683 ja nännikumia 96001601 ja 
96001603. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 7
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään uudempaa, pienempää ns. 
unisoft- nännikupinkuorta. Vastaa Senior-nännikumia n:o 15007.
Nännikumin suuaukon halkaisija 21 mm.

NUMERO 8   värikoodi keltainen 
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nännikupinkuorta 
nro 960550-82 kaikki 8 mm -keskus-kappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 96000081 ja nännikumia 96000002. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 10
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nännikupinkuorta. 
Vastaa Senior-nännikumia n:o 15010. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm.

NUMERO 11   värikoodi sininen  
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nännikupinkuorta 
nro 960550-80 ja kaikki TF-keskuskappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 96003682 ja nännikumia 96003603. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

Vertaa 
hintaa

KAIKKI
MALLIT

22,20/sarja

Meijerin-sarjasta
poistuneet mallit 3, 2 ja 22

löydät jatkossa LAC-sarjasta

  kumia 
  10 mm tai 
12 mm

Ilmaletku

6,20
/m

10 mm

5,00
/m

täysi rulla 20 m

5,70
/m

12 mm

Lyhyt tykytysletku
  kumia 
  7 mm

Kaksoistykytysletku
  kumia 
  7 mm

Kirkas kolmoisletku
  maitoletku 
ja ilmaletku 
samassa

Silikonimaitoletku
  14/24 mm tai 16/24 mm
  kotimainen
  maidon virtaus näkyy
  3-4 kertaa pidempi kestoikä
   säilyttää joustavuuden pitkään
   kevyt 
  hygieninen 
  kulutuskestävävyys erittäin hyvä

Kuminen maitoletku
  valmistettu samasta  raaka-aineesta 
kuin nännikumit

(VTT ELI 1067/92 FINNLACTO)
  erittäin kirkas 
  joustaa mutta ei taitu

Kirkas maitoletku

4,20
/m

2x7 mm

3,20
/m

7 mm

11,30
/m

16/28 mm

14,80
/m

14/24 mm

4,50
/m

14/24 mm

18,40
/m

16/24 mm

5,90
/m

16/27 mm

7,70
/m

14/24 mm

3,80
/m

täysi rulla 20 m

4,00
/pussi

7 mm / 4 kpl - 210 ml

12,00
/m

16 /2 x 7
30 m/kela

10,20
/m

14 /2 x 7
30 m/kela

2,80
/m

täysi rulla 20 m

9,70
/m

täysi rulla 20 m

12,80
/m

täysi rulla 25 m

3,90
/m

täysi rulla 40 m

15,90
/m

täysi rulla 25 m

5,20
/m

täysi rulla 30 m

6,70
/m

täysi rulla 20 m

Kalkinpoisto
   poistaa vaikeat kalkki- 
ja ruostepinttymät

18,10
5 l

Lypsynaloitusmuki
  irrallinen musta välipohja, josta 
on helppo huomata maidossa 
olevat epäpuhtaudet

  valmistettu muovista

4,80

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Laaksojen Maitokunta antaa 
tuottajilleen 11,10 € alennuksen 
Justuksen kautta maaliskuussa 

ostetuista nännikumeista.
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VAIHDA KOTIMAISEEN:
tutkitut, tasalaatuiset pehmeään lypsyyn Meijerin-nännikumit

NUMERO 12
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nännikupinkuorta. 
Vastaa Senior-nännikumia n:o 15012.
Nännikumin suuaukon halkaisija 20,5 mm.

NUMERO 15   värikoodi harmaa  
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. kevythylsyä nro 
964420-80 ja kaikki TF -keskuskappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 99900783 ja nännikumia 99900703. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 20 mm.

Kotimaisista nännikumeista ja 
letkuista alkaa hyvän maidon tie

  Meijerin nännikumit ja letkut on valmistettu Suomessa
  Valmistuksessa kymmenien vuosien kokemus
  Laaja ja tyytyväinen käyttäjäkunta
   Säännöllinen vaihto auttaa  sinua tuottamaan korkealaatuista 
maitoa

Tasainen 
laatu

Oikea 
pehmeys

100 % 
tyytyväisyystakuu

NUMERO 1   värikoodi punainen  
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään nännikupinkuorta nro 
960550-80 + kaikki 8 mm-keskuskappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 96001683 ja nännikumia 96001601 ja 
96001603. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 7
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään uudempaa, pienempää ns. 
unisoft- nännikupinkuorta. Vastaa Senior-nännikumia n:o 15007.
Nännikumin suuaukon halkaisija 21 mm.

NUMERO 8   värikoodi keltainen 
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nännikupinkuorta 
nro 960550-82 kaikki 8 mm -keskus-kappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 96000081 ja nännikumia 96000002. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

NUMERO 10
Sopii Senior-koneisiin, joissa käytetään Uniflow-nännikupinkuorta. 
Vastaa Senior-nännikumia n:o 15010. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 23 mm.

NUMERO 11   värikoodi sininen  
Sopii DeLaval -koneisiin, joissa käytetään ns. vakio nännikupinkuorta 
nro 960550-80 ja kaikki TF-keskuskappaleet. 
Vastaa nännikumisarjaa 96003682 ja nännikumia 96003603. 
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm.

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

Vertaa 
hintaa

KAIKKI
MALLIT

22,20/sarja

Meijerin-sarjasta
poistuneet mallit 3, 2 ja 22

löydät jatkossa LAC-sarjasta

  kumia 
  10 mm tai 
12 mm

Ilmaletku

6,20
/m

10 mm

5,00
/m

täysi rulla 20 m

5,70
/m

12 mm

Lyhyt tykytysletku
  kumia 
  7 mm

Kaksoistykytysletku
  kumia 
  7 mm

Kirkas kolmoisletku
  maitoletku 
ja ilmaletku 
samassa

Silikonimaitoletku
  14/24 mm tai 16/24 mm
  kotimainen
  maidon virtaus näkyy
  3-4 kertaa pidempi kestoikä
   säilyttää joustavuuden pitkään
   kevyt 
  hygieninen 
  kulutuskestävävyys erittäin hyvä

Kuminen maitoletku
  valmistettu samasta  raaka-aineesta 
kuin nännikumit

(VTT ELI 1067/92 FINNLACTO)
  erittäin kirkas 
  joustaa mutta ei taitu

Kirkas maitoletku

4,20
/m

2x7 mm

3,20
/m

7 mm

11,30
/m

16/28 mm

14,80
/m

14/24 mm

4,50
/m

14/24 mm

18,40
/m

16/24 mm

5,90
/m

16/27 mm

7,70
/m

14/24 mm

3,80
/m

täysi rulla 20 m

4,00
/pussi

7 mm / 4 kpl - 210 ml

12,00
/m

16 /2 x 7
30 m/kela

10,20
/m

14 /2 x 7
30 m/kela

2,80
/m

täysi rulla 20 m

9,70
/m

täysi rulla 20 m

12,80
/m

täysi rulla 25 m

3,90
/m

täysi rulla 40 m

15,90
/m

täysi rulla 25 m

5,20
/m

täysi rulla 30 m

6,70
/m

täysi rulla 20 m

Kalkinpoisto
   poistaa vaikeat kalkki- 
ja ruostepinttymät

18,10
5 l

Lypsynaloitusmuki
  irrallinen musta välipohja, josta 
on helppo huomata maidossa 
olevat epäpuhtaudet

  valmistettu muovista

4,80

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

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

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 
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cod. 0000/0680

roBot
milking liner

R
165  mm
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cod. 0000/0720

adaptable  DELAVAL VMS 917013-01
cod. 2200/0603
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178 (mm) length

ø A ø B ø C = ø11,5mm x 20mm x 3,5mm 
250 (mm) length
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Made in Italy
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RINNAKKAISTUOTTEET 
ROBOTTILYPSYYN

VMS-robottiin

ROBOBlue

Käytössä jo sadoilla tiloilla

RoboBlue® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Fosforihappoa, rikkihappoa
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

RoboBlue® Nännikumi 20M
1000 tuntia tai 3000 lypsyä

RoboBlue® Lyhyt maitoletku
Pakkaus: 4 kpl
10x18 / 10x18 mm

RoboBlue® Pitkä maitoletku
Pakkaus: 25 m rulla
11,5 x 20 x 3,5mm

RoboBlue® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Kaliumhydroksidia, 
natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

40,70
36,60

20 litraa

Yksittäin / astia.

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

Lavoittain / astia.

18,50

28,00

193,00

122,00
110,00

60 litraa

RoboBlue® Maitosuodatin
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

24,00
570 x 44 mm

43,80
1040 x 44 mm

383,00
364,00

200 litraa

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

43,20
38,90

20 litraa

130,00
117,00

60 litraa

407,00
387,00

200 litraa

RoboBlue® Sekalava
Asiakkaan haluama valikoima RoboBlue®-pesuaineita, 
24 kappaletta 20 litran astioita, 6 kappaletta 60 litran 
astioita tai kaksi kappaletta 200 litran astioita.

Yksittäiset 20 l astiat kätevästi 
maitoautossa – ilman rahtia!

Lavoittain toimitukset rahtivapaasti.
Pienemmät erät 43,40 €/lähetys.

RINNAKKAISTUOTTEET 
ROBOTTILYPSYYN

Lely-robottiin Yksittäiset 20 l astiat kätevästi 
maitoautossa – ilman rahtia!

RoboRed® Pesuharja
A3/A4 - 2 kpl
RoboRed® pesuharja A3 ja A4 lypsyrobotteihin
2 kpl per pakkaus

RoboRed® Kaksoisletkusarja, 
silikoni
A4: 4 kpl sarja, 4 x 70 cm
A3: 4 kpl sarja, 3 x 119 cm, 1 x 101 cm

RoboRed® Maitosuodatin
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu. Pakkaus: 100 kpl
Koot: 620 x 78 mm ja 1125 x 78 mm

36,50

28,30
620 x 78 mm

55,00
1125 x 78 mm

A4  105,00
14x25 ja 9x18 mm

A3  110,00
12x22 ja 6,5/15 mm

ROBO Red

Käytössä jo sadoilla tiloilla

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

RoboRed® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille. 
Sisältää: Fosforihappoa ja sitruunahappoa. 
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

42,50
38,30

20 litraa

128,00
115,00

60 litraa

400,00
380,00

200 litraa

RoboRed® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Natriumhydroksidia
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

36,50
32,80

20 litraa

109,00
98,00

60 litraa

341,00
324,00

200 litraa

RoboRed® Harjapesuaine
Lypsyroboteille. Sisältää vetyperoksidia, 
etikkahappoa ja peretikkahappoa. 
Pakkauskoko: 20 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa. 

71,0020 litraa
Yksittäin / astia

64,0020 litraa
Lavoittain / astia.

RoboRed® Sekalava
Asiakkaan haluama valikoima RoboRed®-pesuaineita, 
24 kappaletta 20 litran astioita, 6 kappaletta 60 litran 
astioita tai kaksi kappaletta 200 litran astioita.

Lavoittain toimitukset rahtivapaasti.
Pienemmät erät 43,40 €/lähetys.

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Laaksojen Maitokunta antaa 
tuottajilleen 11,10 € alennuksen 
Justuksen kautta maaliskuussa 

ostetuista nännikumeista.
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RINNAKKAISTUOTTEET 
ROBOTTILYPSYYN

VMS-robottiin

ROBOBlue

Käytössä jo sadoilla tiloilla

RoboBlue® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Fosforihappoa, rikkihappoa
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

RoboBlue® Nännikumi 20M
1000 tuntia tai 3000 lypsyä

RoboBlue® Lyhyt maitoletku
Pakkaus: 4 kpl
10x18 / 10x18 mm

RoboBlue® Pitkä maitoletku
Pakkaus: 25 m rulla
11,5 x 20 x 3,5mm

RoboBlue® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Kaliumhydroksidia, 
natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

40,70
36,60

20 litraa

Yksittäin / astia.

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

Lavoittain / astia.

18,50

28,00

193,00

122,00
110,00

60 litraa

RoboBlue® Maitosuodatin
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

24,00
570 x 44 mm

43,80
1040 x 44 mm

383,00
364,00

200 litraa

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

43,20
38,90

20 litraa

130,00
117,00

60 litraa

407,00
387,00

200 litraa

RoboBlue® Sekalava
Asiakkaan haluama valikoima RoboBlue®-pesuaineita, 
24 kappaletta 20 litran astioita, 6 kappaletta 60 litran 
astioita tai kaksi kappaletta 200 litran astioita.

Yksittäiset 20 l astiat kätevästi 
maitoautossa – ilman rahtia!

Lavoittain toimitukset rahtivapaasti.
Pienemmät erät 43,40 €/lähetys.

RINNAKKAISTUOTTEET 
ROBOTTILYPSYYN

Lely-robottiin Yksittäiset 20 l astiat kätevästi 
maitoautossa – ilman rahtia!

RoboRed® Pesuharja
A3/A4 - 2 kpl
RoboRed® pesuharja A3 ja A4 lypsyrobotteihin
2 kpl per pakkaus

RoboRed® Kaksoisletkusarja, 
silikoni
A4: 4 kpl sarja, 4 x 70 cm
A3: 4 kpl sarja, 3 x 119 cm, 1 x 101 cm

RoboRed® Maitosuodatin
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu. Pakkaus: 100 kpl
Koot: 620 x 78 mm ja 1125 x 78 mm

36,50

28,30
620 x 78 mm

55,00
1125 x 78 mm

A4  105,00
14x25 ja 9x18 mm

A3  110,00
12x22 ja 6,5/15 mm

ROBO Red

Käytössä jo sadoilla tiloilla

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

RoboRed® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille. 
Sisältää: Fosforihappoa ja sitruunahappoa. 
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

42,50
38,30

20 litraa

128,00
115,00

60 litraa

400,00
380,00

200 litraa

RoboRed® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Natriumhydroksidia
Pakkauskoko: 20, 60 tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa, 2 x 200 litraa

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

36,50
32,80

20 litraa

109,00
98,00

60 litraa

341,00
324,00

200 litraa

RoboRed® Harjapesuaine
Lypsyroboteille. Sisältää vetyperoksidia, 
etikkahappoa ja peretikkahappoa. 
Pakkauskoko: 20 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa. 

71,0020 litraa
Yksittäin / astia

64,0020 litraa
Lavoittain / astia.

RoboRed® Sekalava
Asiakkaan haluama valikoima RoboRed®-pesuaineita, 
24 kappaletta 20 litran astioita, 6 kappaletta 60 litran 
astioita tai kaksi kappaletta 200 litran astioita.

Lavoittain toimitukset rahtivapaasti.
Pienemmät erät 43,40 €/lähetys.

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 



LIUKUUKO SAAPAS
JA SORKKA?

Myös betoniporauspalvelu – kysy lisää!

Lattiauritusta 
timantti-

sahauksella
5 €/m2 + alv

Betonisahausta 
tuotantotilojen 
muutostöihin: 
• seinät 25 €/m + alv 
• lattiat 15 €/m + alv

Ratkaisu on 
Pihlajan Moniavun

tuotantotilojen 
betonilattioille ja 
ritiläpalkeille!

TIMANTTI-
SAHAUS

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

RBT-VEDINHOITOAINEET 
RoboBlue®- ja RoboRed®-yhteensopivat

RBT GOLD  RBT GOLD  
Maitohappo- ja salisyylihappo Maitohappo- ja salisyylihappo 
(LSA) -vedinhoitoaine(LSA) -vedinhoitoaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 22 kg, 60 kg, 220 kg
Lava: 24 x 22 kg, 8 x 60 kg, 2 x 220 kg

RBT CHLORHEX RBT CHLORHEX 
klooriheksidiinipohjainen klooriheksidiinipohjainen 
vedinhoitoainevedinhoitoaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 20 l ja 60 l
Lava: 24 x 20 l, 8 x 60 l

Desinfiointi Hoitavuus

Desinfiointi Hoitavuus

ROBO RedROBOBlue

Täysin lavoin tehdyt Robo-tuotetilaukset vieläkin edullisempia

Ostaessasi täysin lavoin tuotteita oman valintasi mukaan, saat hintaedun hyödyksesi.

Osta enemmän kerralla, säästä n. 10 %. 

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

RBT2500 
Jodi-vedinhoitoaine

Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 22 kg, 60 kg ja 200 kg
Lava: 24 x 22 kg, 8 x 60 kg, 2 x 200 kg

Desinfiointi Hoitavuus

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

75,00
67,00

22 kg22 kg

193,00
174,00

60 kg60 kg

630,00
599,00

220 kg220 kg

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

69,00
56,10

20 l20 l

184,00
165,20

60 l60 l

572,00
546,50

200 l200 l

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

52,00
47,00

22 kg22 kg

139,00
125,00

60 kg60 kg

423,00
402,00

200 kg200 kg

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 



LIUKUUKO SAAPAS
JA SORKKA?

Myös betoniporauspalvelu – kysy lisää!

Lattiauritusta 
timantti-

sahauksella
5 €/m2 + alv

Betonisahausta 
tuotantotilojen 
muutostöihin: 
• seinät 25 €/m + alv 
• lattiat 15 €/m + alv

Ratkaisu on 
Pihlajan Moniavun

tuotantotilojen 
betonilattioille ja 
ritiläpalkeille!

TIMANTTI-
SAHAUS

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

RBT-VEDINHOITOAINEET 
RoboBlue®- ja RoboRed®-yhteensopivat

RBT GOLD  RBT GOLD  
Maitohappo- ja salisyylihappo Maitohappo- ja salisyylihappo 
(LSA) -vedinhoitoaine(LSA) -vedinhoitoaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 22 kg, 60 kg, 220 kg
Lava: 24 x 22 kg, 8 x 60 kg, 2 x 220 kg

RBT CHLORHEX RBT CHLORHEX 
klooriheksidiinipohjainen klooriheksidiinipohjainen 
vedinhoitoainevedinhoitoaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 20 l ja 60 l
Lava: 24 x 20 l, 8 x 60 l

Desinfiointi Hoitavuus

Desinfiointi Hoitavuus

ROBO RedROBOBlue

Täysin lavoin tehdyt Robo-tuotetilaukset vieläkin edullisempia

Ostaessasi täysin lavoin tuotteita oman valintasi mukaan, saat hintaedun hyödyksesi.

Osta enemmän kerralla, säästä n. 10 %. 

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

Hinnat sis. alv. 24%

2021
maaliskuun tarjoukset

RBT2500 
Jodi-vedinhoitoaine

Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Pakkauskoko: 22 kg, 60 kg ja 200 kg
Lava: 24 x 22 kg, 8 x 60 kg, 2 x 200 kg

Desinfiointi Hoitavuus

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

75,00
67,00

22 kg22 kg

193,00
174,00

60 kg60 kg

630,00
599,00

220 kg220 kg

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

69,00
56,10

20 l20 l

184,00
165,20

60 l60 l

572,00
546,50

200 l200 l

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia.

52,00
47,00

22 kg22 kg

139,00
125,00

60 kg60 kg

423,00
402,00

200 kg200 kg

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 



p. 0207 708 800 feed.lantmannenagro.fi 

Tästä alkaa Melli-maaliskuu! Kun tilaat Melli- kivennäisiä maaliskuun aikana 
vähintään 900 kg, saat kaupan päälle kaksi laadukasta Melli-kylpypyyhettä.

Melli-pyyhkeet eivät ole Melli-Maaliskuun ainoa herkku. Lisäksi 
arvomme kaikkien maaliskuussa väh. 900 kg Mellejä tilanneiden 
kesken tehokkaan ja suorastaan herkullisen värisen Kitchen Aid 
4,8 L Artisan -yleiskoneen! Tässä tukevassa joka kodin unel-
mayleiskoneessa on nostettava kiinnitysvarsi sekä lisävarusteina 
lankavispilä, taikinakoukku, sekoitin, 4.8 L kulho ja syöttönokka.
Eikä siinäkään vielä kaikki! Kolme onnekasta pääsee lisäksi os-
toksille Lantmännen Agro -myymälään, kun arvomme kolme 100 
euron lahjakorttia! Nyt kannattaa siis laittaa Melliä tilaukseen!

Voita mahtava Kitchen Aid -yleiskone tai 
lahjakortti Lantmännen Agro -kauppaan!

I      Melli!
Pyyhkeen kuosissa on lempeä Melli-lehmä nautiskelemassa laitumen antimista. Design by

Katja Kunnari, eikä samaa kuosia ole saatavissa muualta. Pyyhesetin arvo on 60 euroa.
Kampanja koskee 31.3.2021 mennessä tehtyjä tilauksia. Minimitilausmäärä on 900 kg, täysin lavoin.

Saammeko olla avuksi?
Asiantuntevat asiakkuusvastaavamme ovat vain puhelinsoiton päässä. Suunnitellaan yhdessä tilallesi 
sopivat ruokintaratkaisut. Voit tehdä tilauksen puhelimitse, sähköpostitse tai verkkokaupastamme 
kauppa.lantmannenagro.fi   Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lantmannen.com

Marjo Haverinen
044 781 8918

Etelä-Suomi ja Satakunta

Maarit Korhonen
044 782 1355

Hannu Paija
044 782 1261

Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa

Marko Hakanen
050 363 6585

Jarmo Ikkala
044 770 6926

Itä-Suomi

Jorma Hytönen
050 328 2976

Tero Kekkonen
050 385 9943

Marko Tengvall
044 781 9081

Tero Varakas
044 781 8917

Tapani Vartiainen
050 027 5163

Sini Ylitalo
044 781 8961

Keski-Pohjanmaa

Heidi Kinnunen
044 781 8936

Kari Vesamäki
050 026 1791

Eetu Jääskelä
044 781 8962

Pohjois-Pohjanmaa

Oskari Jakovleff
040 772 1476

Joonas Peltola
044 782 1325

Mari Klemetti
040 546 4184

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lappi
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Pyyhkeen kuosissa on lempeä Melli-lehmä nautiskelemassa laitumen antimista. Design by
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Soveltuu eri boluksien
annosteluun.

 POIKIMA-
 HALVAUS-

RISKIN
PIENENTÄMISEEN

Erityisravinnoksi tarkoitettu 
täydennysrehu lehmille

VALMISTETTU 
SUOMESSA

FinnHoof
Calcium Bolus

26,60
4 x 200 g

FinnHoof
Calcium Bolus

114,50
20 x 200 g

FinnHoof
Calcium Bolus

494,00
100 x 200 g

KOTIMAINEN UUTUUSTUOTE

Koostumus: Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikkahapolla esteröityjä rasvahapoista peräisin olevia mono- ja diglyseridejä.
Ravintoaineet: Kalsium 23 %, kosteus 32 %.

Kustannuksia ja ympäristöä säästävät pakkaukset tilojen tarpeisiin:

Yksi 200 g bolus sisältää
45 g kalsiumia

josta 34 g kalsiumkloridista 
ja 11 g kalsiumsulfaatista

T I L AUSKUPONK I

Hinnat sis. alv.: Calcium Bolus 14 %, Bolusannostin 24 %.
Tarjous on voimassa maaliskuu 2021.

LAAKSOJEN MAITOKUNTA

Tuottaja nro

Puh.

Reitti nro Nimi

Osoite

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola
+358 (0)20 765 9580
teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi 
www.teollisuushankinta.fi 

Bolusannostelija,
metallia

28,40
kappale

NOPEA VAIKUTUS
FinnHoof Calcium Bolus liukenee nope asti ja 
imeytyy tehokkaasti lehmän verenkiertoon

nostaen veren kalsium pitoisuutta. 

TURVALLINEN
FinnHoof Calcium Bolus on pin noi tettu

rasvakalvolla, joka suojaa ruokatorvea ja
etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

---------- pkt FH Calcium Bolus 4 x 200 g  26,60

---------- pkt FH Calcium Bolus 20 x 200 g  114,50

---------- pkt FH Calcium Bolus 100 x 200 g  494,00

---------- kpl Bolusannostelija, metallia  28,40

Valmistaja:
FINNHOOF OY

www.calciumbolus.fi 

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola
+358 (0)20 765 9580
teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi 
www.teollisuushankinta.fi 

Kirjoittaja: Heikki Kemppi. Vuonna 2012 Heikki palkittiin 
Eläinlääkäriliiton Eläinten hyvinvointipalkinnolla.

Poikivan lehmän veren kalsiumtaso 
laskee aina poikimisen yhteydessä, 
on sitten kyse vanhemmasta tai 
nuoremmasta lehmästä. Poikimisen 
yhteydessä kalsiumia erittyy paljon 
ja nopeasti ternimaitoon, eikä leh-
män aineenvaihdunta ehdi korvaa-
maan sitä riittävästi. Vanhemmilla 
lehmillä tilanne saattaa johtaa hal-
vaukseen mutta nuoremmillakin 
alentunut kalsiumtaso vaikutta pii-
levänä sekä tuotokseen että ter-
veyteen. Piilevät oireet jäävät usein 
huomaamatta. 

Piileviä kalsiumvajauksen oireita 
ovat ruokahaluttomuus, asetoni-
tauti eli ketoosi, juoksutusmahan 
ongelmat, heikompi tiinehtyvyys, 
maitotuotannon lasku, jälkeisten 
kiinnijääminen.

Poikimahalvauksen riskiä voidaan 
vähentää antamalla lehmälle suun 
kautta kalsiumvalmisteita poikimi-
sen aikaan sekä sen jälkeen 1 – 3 
vuorokauden ajan. 

Tehokkaimpia valmisteita ovat kal-
siumkloridia sisältävät tuotteet. 
Kalsiumkloridi imeytyy tehokkaasti 
lehmän verenkiertoon ja nostaa 
veren kalsiumpitoisuutta. 

Häiriö lehmän kalsium- 
aineenvaihdunnassa
aiheuttaa taloudellisia
menetyksiä korkea -
tuottoisissa karjoissa

KOTIMAINEN UUSI CALCIUM BOLUS – 45 grammaa kalsiumia, 
josta 34 grammaa on kalsiumkloridista ja 11 grammaa kalsiumsul-
faatista. 

Calcium Bolus annetaan lehmälle suoraan nieluun käyttäen 
bolukselle tarkoitettua annostuslaitetta. Calcium Boluksen 
annostukseen sopivat yleisimmin tiloilla käytettävät teräksiset 
annostuslaitteet.

Bolus on pinnoitettu rasvapinnoitteella, joka estää ärsytyksen 
ruokatorvessa ja tekee boluksen liukkaaksi. Pinnoite hajoaa 
nopeasti nesteissä ja vapauttaa kalsiumin lehmän käyttöön. 

KÄYTÄ NÄIN: Anna ensimmäinen bolus kun huomaat lehmällä 
poikimisen oireita. Anna toinen bolus pian poikimisen jälkeen. 
Jatka antamista 10 - 15 tunnin välein. Yhtä poikimista kohden käy-
tetään normaalisti 4 bolusta. 

Eläinlääkärin antaman injektiohoidon jälkeen annostele yksi 
bolus noin 2 – 5 tunnin kuluttua ja toinen bolus 15 – 20 tunita 
injektiohoidon jälkeen. 

Varoitus: anna bolus vain lehmälle, jolla on normaali nielemisre-
fl eksi. Tuotetta ei saa antaa lehmälle, jolla on selvästi poikimahal-
vausoireita eikä makaavalle lehmälle, jolloin nieleminen on heik-
koa. 

Tuote säilytetään suljetussa pakkauksessa käyttöhetkeen saakka 
ja varastoidaan viileässä ja kuivassa varastossa. Korkein varas-
tointilämpötila on + 30 °C.

Suuret pakkaukset säästävät kustannuksia ja vähentävät jätettä. 
Pakkaukset 100 kpl, 20 kpl ja 4 kpl.



Soveltuu eri boluksien
annosteluun.

 POIKIMA-
 HALVAUS-

RISKIN
PIENENTÄMISEEN

Erityisravinnoksi tarkoitettu 
täydennysrehu lehmille

VALMISTETTU 
SUOMESSA

FinnHoof
Calcium Bolus

26,60
4 x 200 g

FinnHoof
Calcium Bolus

114,50
20 x 200 g

FinnHoof
Calcium Bolus

494,00
100 x 200 g

KOTIMAINEN UUTUUSTUOTE

Koostumus: Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, vesi, etikkahapolla esteröityjä rasvahapoista peräisin olevia mono- ja diglyseridejä.
Ravintoaineet: Kalsium 23 %, kosteus 32 %.

Kustannuksia ja ympäristöä säästävät pakkaukset tilojen tarpeisiin:

Yksi 200 g bolus sisältää
45 g kalsiumia

josta 34 g kalsiumkloridista 
ja 11 g kalsiumsulfaatista

T I L AUSKUPONK I

Hinnat sis. alv.: Calcium Bolus 14 %, Bolusannostin 24 %.
Tarjous on voimassa maaliskuu 2021.

LAAKSOJEN MAITOKUNTA

Tuottaja nro

Puh.

Reitti nro Nimi

Osoite

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola
+358 (0)20 765 9580
teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi 
www.teollisuushankinta.fi 

Bolusannostelija,
metallia

28,40
kappale

NOPEA VAIKUTUS
FinnHoof Calcium Bolus liukenee nope asti ja 
imeytyy tehokkaasti lehmän verenkiertoon

nostaen veren kalsium pitoisuutta. 

TURVALLINEN
FinnHoof Calcium Bolus on pin noi tettu

rasvakalvolla, joka suojaa ruokatorvea ja
etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

---------- pkt FH Calcium Bolus 4 x 200 g  26,60

---------- pkt FH Calcium Bolus 20 x 200 g  114,50

---------- pkt FH Calcium Bolus 100 x 200 g  494,00

---------- kpl Bolusannostelija, metallia  28,40

Valmistaja:
FINNHOOF OY

www.calciumbolus.fi 

Myynti: Teollisuushankinta Oy, Kokkola
+358 (0)20 765 9580
teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi 
www.teollisuushankinta.fi 

Kirjoittaja: Heikki Kemppi. Vuonna 2012 Heikki palkittiin 
Eläinlääkäriliiton Eläinten hyvinvointipalkinnolla.

Poikivan lehmän veren kalsiumtaso 
laskee aina poikimisen yhteydessä, 
on sitten kyse vanhemmasta tai 
nuoremmasta lehmästä. Poikimisen 
yhteydessä kalsiumia erittyy paljon 
ja nopeasti ternimaitoon, eikä leh-
män aineenvaihdunta ehdi korvaa-
maan sitä riittävästi. Vanhemmilla 
lehmillä tilanne saattaa johtaa hal-
vaukseen mutta nuoremmillakin 
alentunut kalsiumtaso vaikutta pii-
levänä sekä tuotokseen että ter-
veyteen. Piilevät oireet jäävät usein 
huomaamatta. 

Piileviä kalsiumvajauksen oireita 
ovat ruokahaluttomuus, asetoni-
tauti eli ketoosi, juoksutusmahan 
ongelmat, heikompi tiinehtyvyys, 
maitotuotannon lasku, jälkeisten 
kiinnijääminen.

Poikimahalvauksen riskiä voidaan 
vähentää antamalla lehmälle suun 
kautta kalsiumvalmisteita poikimi-
sen aikaan sekä sen jälkeen 1 – 3 
vuorokauden ajan. 

Tehokkaimpia valmisteita ovat kal-
siumkloridia sisältävät tuotteet. 
Kalsiumkloridi imeytyy tehokkaasti 
lehmän verenkiertoon ja nostaa 
veren kalsiumpitoisuutta. 

Häiriö lehmän kalsium- 
aineenvaihdunnassa
aiheuttaa taloudellisia
menetyksiä korkea -
tuottoisissa karjoissa

KOTIMAINEN UUSI CALCIUM BOLUS – 45 grammaa kalsiumia, 
josta 34 grammaa on kalsiumkloridista ja 11 grammaa kalsiumsul-
faatista. 

Calcium Bolus annetaan lehmälle suoraan nieluun käyttäen 
bolukselle tarkoitettua annostuslaitetta. Calcium Boluksen 
annostukseen sopivat yleisimmin tiloilla käytettävät teräksiset 
annostuslaitteet.

Bolus on pinnoitettu rasvapinnoitteella, joka estää ärsytyksen 
ruokatorvessa ja tekee boluksen liukkaaksi. Pinnoite hajoaa 
nopeasti nesteissä ja vapauttaa kalsiumin lehmän käyttöön. 

KÄYTÄ NÄIN: Anna ensimmäinen bolus kun huomaat lehmällä 
poikimisen oireita. Anna toinen bolus pian poikimisen jälkeen. 
Jatka antamista 10 - 15 tunnin välein. Yhtä poikimista kohden käy-
tetään normaalisti 4 bolusta. 

Eläinlääkärin antaman injektiohoidon jälkeen annostele yksi 
bolus noin 2 – 5 tunnin kuluttua ja toinen bolus 15 – 20 tunita 
injektiohoidon jälkeen. 

Varoitus: anna bolus vain lehmälle, jolla on normaali nielemisre-
fl eksi. Tuotetta ei saa antaa lehmälle, jolla on selvästi poikimahal-
vausoireita eikä makaavalle lehmälle, jolloin nieleminen on heik-
koa. 

Tuote säilytetään suljetussa pakkauksessa käyttöhetkeen saakka 
ja varastoidaan viileässä ja kuivassa varastossa. Korkein varas-
tointilämpötila on + 30 °C.

Suuret pakkaukset säästävät kustannuksia ja vähentävät jätettä. 
Pakkaukset 100 kpl, 20 kpl ja 4 kpl.















Teemu Männikkö
p. 010 40 27956

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Airi Sallinen
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA
HYVÄ  VALIKOIMA 

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity 
Hankkijan rehut 
-ryhmään

NYT ON KIVENNÄISKAUPAN AIKA!
Nyt on hyvä hetki päivittää omat kivennäiset ajan tasalle. 
Hankkijan kivennäiset suunnitellaan aina tutkitusti 
tehokkaista raaka-aineista, kokonaisuus huomioon ottaen. 
Esimerkiksi Lypsykivennäinen Mg+ sisältää myös 
magnesiumfosfaattia, jolloin varmistetaan tärkeiden 
vitamiinien säilyvyys kivennäisessä koko varastoinnin 
ajan. Laadukas kivennäinen varmistaa mm. hivenaineiden 
imeytymisen kaikissa olosuhteissa, ja mahdollistaa 
huipputuloksen. 

Seinäkello valmistetaan Suomessa kotimaisesta 
koivuviilusta. Tilauksen yhteydessä voit valita kello-

taulun joko lihanaudan tai lypsylehmän kuvalla.

Onnistuneen kivennäisruokinnan vaikutuksen 
havaitset ajan kanssa! Tilaa vähintään 1200 kg 
Hankkijan kivennäisiä 30.4.2021 mennessä, 
saat nauta-aiheisen seinäkellon.

Vain suorat tilatoimitukset.
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TEHOBAKTTEHOBAKT

Tehobakt on monipuolinen 
maitohappobakteereita sisäl-
tävä täydennysrehuseos vasi-
koiden ja porsaiden maha- ja 
suolistohäiriöihin esim. anti-
bioottihoidon yhteydessä ja 
jo ennaltaehkäisevästi ruo-
kinnan tai kasvatusolosuh-
teiden muuttuessa.

HIVEPLEXHIVEPLEX

Nautakarjan täydennysrehuseos hivenaineiden 
puutostilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

HIVETIINIHIVETIINI

Hivetiini on jauhemainen 
biotiinihivenainevalmiste 
sorkkien, kavioiden ja karva-
peitteen hyvinvointiin. Tuote 
sisältää mm. biotiinia, sink-
kiä, kalsiumia ja kuparia.

VILOMIXIN MAALISKUUN TARJOUKSET!

KARJAN PROPYLEENI PLUSKARJAN PROPYLEENI PLUS

Kohottaa tehokkaasti veren sokeripitoisuutta 
ylläpitäen ruokahalua. Sopii jatkuvaan käyt-
töön korkean maidontuotantovaiheen aikana.

TEHOMELASSIGLYKOLI PLUS

Nestemäinen täydennysrehuseos lypsylehmil-
le. Soveltuu erinomaisesti houkutusrehuksi 
mm. lypsyrobotille. Sopii jatkuvaan käyttöön 
korkean maidontuotantovaiheen aikana.

10 kg 

23,9023,90
sis. alv 14%

10 kg

17,9017,90
sis. alv 14%

1 kg

17,9017,90
sis. alv 14%

5 kg

32,9032,90
sis. alv 14%

1,6 kg 

20,9020,90
sis. alv 14%

20 kg 

119,90119,90
sis. alv 14%

KETOOSIRISKIN VÄHENTÄMISEEN  

MUISTATHAN: Karjan Propyleeni Plus ja Tehomelassiglykoli Plus tuotteita saa myös tynnyreissä ja konteissa.

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

LLÄÄMMPPÖÖKKÄÄSSIITTEELLTTYY  RRYYPPSSIIRROOUUHHEE

Suursäkki:

Irto:
Nuppi, perävaunu tairekka

1000 kg

•Tilan maksuvalmiuden kannalta on  
merkityksellistä tuntea valkuaisenhintakehitys

• Tehty kauppa onmolempia osapuolia sitova

Puhallus tai kippi

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:

Merja Lempola
050 343 0598
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