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LIETEKUILU POTKURI
Pienkuormaajaan asennettava hydraulinen potkurisekoitin 
lietekuilujen ja pienten säiliöiden sekoittamiseen.

  Mukana ritiläkasetin 
nostokorvakkeet

  Kääntyy molempiin  
suuntiin 180 °

  Kotimainen tuote

  Öljyntarve 20 l/min
  Kiinteiden asennusten lisäksi 
myös eurosovittimilla

  Myös omalla sähkö
moottorilla varustettu malli

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Tällä saat 
lietteen 
liikkumaan!

2450,00
+ kuormaaja

kiinnike

Myös kiinteisiin 
asennuksiin, 

kysy lisää.

Lietteenkäsittelyjärjestelmät 
käytännön ammattitaidolla

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

Hinnat sis. alv. 24%

Toimintavarmat ja pitkäikäiset separaattorit kuivittamiseen ja lietteen 
jakeistamiseen

  Materiaali valurautaa ja ruostumatonta terästä
  Voidaan asentaa myös kylmään tilaan
  Tehot 2,2 kW, 5,5 kW ja 11 kW
  Erittäin kestävä rakenne ja seulasto
  Myös asennettuna
  Myös käytettyjä

SEPARAATTORIT JA KUIVIKESEPARAATTORIT

4150,00
alkaen

Kauttamme saa lietteen 
kierrätysjärjestelmiä.

Varmatoiminen ja kestävä

Kysy 
tarjous!

VARSIPUMPUT
  Traktori tai sähkökäyttöinen 
varsipumppu

  Pituudet 34 metriä
  Tehokas ja säädettävä repijäterä
  Helposti avattava pumppupesä

Kotimainen
LIETEKUILUSEKOITIN KS40

  Te ho kas, sähkökäyttöinen pot ku ri se koi tin
  Moot to ri 4,0 kW, 1450 r/min
  Suo ja kyt kin
  Pis to ke 16 A
  Sopii 30 mm ri ti lä vä lis tä
  vesiyhde integroitu runkoon
  Kuu ma sin kit ty
  Nopea apu pienempiin ongelmiin

2450,00

Lisätietoa tuotteista:
Tero Savela, 044 284 1160
tero savela@finnlacto.fi
Jukka Lähetkangas, 050 432 0303
jukka lähetkangas@finnlacto.fi

HUOM: 
Joidenkin tuotteiden toimituksissa saattaa ilmetä viivettä

COVID-19 tilanteesta johtuen.
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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

LJM on tanskalainen laadukkaiden lannankäsittelylaitteiden 
valmistaja, jonka tuotteita on toimitettu Suomeen yli 10 vuoden ajan. 
Maahantuonnin myötä vastuullemme tuli myös varaosat.

Hinnat sis. alv. 24%

LJM-PUMPUT
  Repivät uppopumput lietteelle
  Kokoluokat 1,5  18,5 kw
  Pumppupesämalli myös erittäin 
jäykälle lietteelle (k.a.pit 12%)

  Saatavana myös kuivaasenteisia 
pumppuja sekä mäntäpumppu

LJM-SEKOITTIMET
   Sekoittimet säiliöihin Sekoittimet säiliöihin 
sekä slalomiinsekä slalomiin

   Kokoluokat 1,5  18,5 kwKokoluokat 1,5  18,5 kw
   Muotoiltu, tehokkaasti Muotoiltu, tehokkaasti 
sekoittava potkurisekoittava potkuri

   Rakenne valurauta ja rstRakenne valurauta ja rst

LJM-VARAOSAT
Kauttamme saa LJM-tuotteiden varaosia. Kysy lisää info@finnlacto.fi

LJM-LANTARAAPAT
  Useita erilaisia malleja erilaisiin navetoihin
  Saatavana vaijeri, köysi ja ketjuvetoisena

OLEMME ALOITTANEET 
TANSKALAISTEN 
LJM-TUOTTEIDEN 
MAAHANTUONNIN

UUTTA !

VOGELSANG – LIETTEEN PUMPPAAMISEEN
Lohkoroottoripumppu pitkille pumppausmatkoille ja haastaville 
lietteille.

  Itseimevä
  Tehoalue 5,5  55 kW
  Painealue 1  16 bar
  Pumppausmatkat naudanlietteellä jopa 3 kilometriä
  Imevä pumppu pitkille pumppausmatkoille
  Toimii erinoamisesti myös erittäin jäykällä lietteellä
  Kuivaasenteinen
  Traktori, hydrauliikka ja sähkökäyttöiset mallit

  Kokonaispituus 9,15 m
  3-lapainen potkuri, halkaisija 77 cm
  Tehontarve min 80 kW
  Maalattu 2Kepoksipolyuretaanimaalilla
  Akseli on laakeroitu neljästä pisteestä, kaikki laakerit on rasvattavissa
  Kaikki laakerit helposti vaihdettavissa akselia irrottamatta.
  Kotimainen

4980,00

Tukeva 
runko

POTKURISEKOITIN FLPRO

HUOM: 
Joidenkin tuotteiden toimituksissa saattaa ilmetä viivettä

COVID-19 tilanteesta johtuen.

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

TILAUSLIPUKE toukokuu 2020 tarjoukset

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, hinnat sis. alv. 24%

www.finnlacto.fipuh. (06) 4210 300

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Tuubipeite Zill HDPE 220g/m2, koko 5 x 16 m kpl 97,20

Olkipaalipeite, PolyTex 9,8 x 25 m kpl 447,00

Kärpäspuhallin 350 mm kpl 527,00

Suojaspray 1000 ml 6 kpl/ltk kpl 28,30

Kärpäspuhallin
  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 
  2420 m3 ilmaa/tunti
  Liitäntä valovirtaan 230 VAC
  Lisävarusteena liiketunnistin
  Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
  Asennusketjut ja kiinnikkeet sisältyvät pakettiin

Suojaspray 
Tehokas ja hoitava suoja-aine suojaa karjaa 
tehokkaasti hyönteisiltä. 
Kuolleenmeren mineraalien ja luonnon 
eteeristen öljyjen seos. 

  1000 ml spraypullo
  sisältää sumuttimen.

Lypsy asemalle tai 
vasikka osastolle

Hyönteisiä 
vastaan

POLYTEX-OLKIPAALIPEITE
  Verkkopaalien suojaamiseen
  Suojaa sateelta
  Läpäisee ilmaa ja alapuolisen kosteuden
  Korkea UV-suojaus
  Painotus esim. HDPE-reunapainopusseilla
  Asennus 45° kulmaan

Tilataan asiakaskohtaisesti.
Noutona myymälästä, tilatoimitukseen lisätään rahti.

TUUBIPEITE ZILL HDPE *
  220 g/m2

  Koko: 5 x 16 m
  Kymmenen vuoden UV-Suoja
  Vahvistetut reunat ja kantokahvat
  Suojaa rehua ja muoveja vahingoittumiselta, 
auringon valolta ja eläimiltä

  Mahdollistaa tasaisen painotuksen

 Peite on pakattu muovipussiin, tukkupakkaus 
pahvilaatikko. Ensisijaisesti koko laatikko, mutta 
voidaan toimittaa myös vajaa laatikko.

Tutkimusten mukaan maitotilan rehun laatu on 
parhaan tuloksen avain tekijä. 

Hyvin suojattu rehu säilyy laadukkaana.

ZILL-tuotteet 
meijeristäsi
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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

  Erittäin tukeva rakenne
  Mitat 81 cm, korkeus 75 cm,  
pituus 168 cm

Vesipistooli
  Messinkiä 
  Muovikuori 
  Kevyt käyttää

Vesipistooli Gilmour
  Erittäin lujatekoinen, 
lypsyasemalle

  Metallia

Ylivoimainen
kestävyys!

112,00
30 litraa

27,70
25 kpl

5,90
5 litraa

687,00
200 litraa

sis. rahti

312,00

13,90 18,90

Snögg-
vedinside

  itsekiinnittyvä
  joustava 
  ilmava
  ei tartu haavaan, ihoon eikä 
hiuksiin, voidaan käyttää 
myös märällä iholla

13,60

Aurinko Nelisan 
  Nelisan aurinkosuojalla.
  suojakerroin 10
  300 g/tuubi

6,20

Mikropyyhe
Täysin synteettinen Meijerin® 
Mikropyyhe 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 
  25 kpl /pussi
  Kestää satoja pesukertoja

Mänty-
nestesaippua

  Tehokas luontoystävällinen, 
monikäyttöinen 
yleispuhdistusaine

  Sopii myös maalatuille 
pinnoille

  Käyttökohteita mm. 
matot, lattiat, uuni, 
keittiö, kylpyhuone, myös 
painepesureissa

  Kotimainen

Pitstop 
– vapaaruokkija kivennäisille pihattoon

  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

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 
suojaläpän päällään

  Kumimatto suojaa linnuilta ja 
muilta haittaeläimiltä

  HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
  Hiehoille, emoille, lampaille
  Voidaan kiinnittää tai ankkuroida maahan

KivennäisPiika nupoille

RobottiPlus robottilypsyyn

  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

Suomalainen valmiste 
vedinten ja utareiden hoitoon 
sekä utaretulehdusten 
ennaltaehkäisyyn.

  Käyttövalmis liuos
  Sisältää glyserolia  
ja hoitavaa Aloe Veraa

  Käyttö heti lypsyn jälkeen
  Tehoaine: bioaktiivinen 
polyhexaniidi

  Väriaineeton ja hajusteeton eikä 
sisällä liuottimia

402,00
+ rahti 

tilatoimituksissa

243,00
+ rahti 

tilatoimituksissa

333,00
+ rahti 

tilatoimituksissa
Käyttövalmis liuos

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

TILAUSLIPUKE toukokuu 2020 tarjoukset

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, hinnat sis. alv. 24%

www.finnlacto.fipuh. (06) 4210 300

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Coolibri®- Helikopterituuletin kpl 2914,00

Ilmanvaihtojärjestelmä maitohuoneeseen kpl 540,50

Poistoilmasäleikkö VK 35 ilmanvaihtojärjestelmään kpl 73,90

Kärpäspuhallin 350 mm kpl 527,00

LAC® -Kippikärry 240 L kpl 312,00

KivennäisPiika kpl 333,00

KivennäisRenki kpl 243,00

PitStop kivennäisruokkija pihattoon kpl 402,00

Vedinspray RobottiPlus 200 l, hinta sis rahti kpl 687,00

Vedinspray RobottiPlus 30 l kpl 112,00

Meijerin Mikropyyhe, 25 kpl kpl 27,70

Vesipistooli, messinkiä, muovikuori kpl 13,90

Vesipistooli, Gilmour kpl 18,90

Meijerin Mäntynestesaippua 5 L kpl 5,90

Aurinko Nelisan 300 g kpl 6,20

Snögg kpl 13,60

COOLIBRI® -helikopterituuletin
  Viilentää tehokkaasti, vähentää eläinten lämpöstressiä
  Tasaa navetan kosteutta
  Tasaa lämpöä, myös talvella
  Koot: 3m, 3.7m, 4m, 4.7m, 5m, 5.7m ja 6m
  Säätö joko manuaalisesti tai täysin  
automatisoidusti

Poistoilmasäleikkö
  muoviritilä, joka sulkeutuu 
automaattisesti, jolloin ilma ei 
kulkeudu takaisin maitohuoneeseen

  poistoilma johdetaan joko ulos tai 
sisätiloihin

Saatavana myös:

2914,00
alkaen

+ rahti

Maitohuoneen ilmanvaihtojärjestelmä
1. Tuloilmasäleikkö

  tukeva metallikehys ja 
suojaverkko

  muoviritilä, joka sulkeutuu 
automaattisesti

2. Puhallinyksikkö

  °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

540,50

130 W

73,90

Hyvin ilmastoitu maitohuone säästää 
sähkönkulutuksessa merkittävästi

Kärpäspuhallin
  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 
  2420 m3 ilmaa/tunti
  Liitäntä valovirtaan 230 VAC
  Lisävarusteena liiketunnistin
  Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
  Asennusketjut ja kiinnikkeet sisältyvät pakettiin

Lypsy asemalle tai 
vasikka osastolle

527,00



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

  Erittäin tukeva rakenne
  Mitat 81 cm, korkeus 75 cm,  
pituus 168 cm

Vesipistooli
  Messinkiä 
  Muovikuori 
  Kevyt käyttää

Vesipistooli Gilmour
  Erittäin lujatekoinen, 
lypsyasemalle

  Metallia

Ylivoimainen
kestävyys!

112,00
30 litraa

27,70
25 kpl

5,90
5 litraa

687,00
200 litraa

sis. rahti

312,00

13,90 18,90

Snögg-
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  itsekiinnittyvä
  joustava 
  ilmava
  ei tartu haavaan, ihoon eikä 
hiuksiin, voidaan käyttää 
myös märällä iholla

13,60

Aurinko Nelisan 
  Nelisan aurinkosuojalla.
  suojakerroin 10
  300 g/tuubi

6,20

Mikropyyhe
Täysin synteettinen Meijerin® 
Mikropyyhe 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 
  25 kpl /pussi
  Kestää satoja pesukertoja

Mänty-
nestesaippua

  Tehokas luontoystävällinen, 
monikäyttöinen 
yleispuhdistusaine

  Sopii myös maalatuille 
pinnoille

  Käyttökohteita mm. 
matot, lattiat, uuni, 
keittiö, kylpyhuone, myös 
painepesureissa

  Kotimainen

Pitstop 
– vapaaruokkija kivennäisille pihattoon

  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

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 
suojaläpän päällään

  Kumimatto suojaa linnuilta ja 
muilta haittaeläimiltä

  HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
  Hiehoille, emoille, lampaille
  Voidaan kiinnittää tai ankkuroida maahan

KivennäisPiika nupoille

RobottiPlus robottilypsyyn

  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

Suomalainen valmiste 
vedinten ja utareiden hoitoon 
sekä utaretulehdusten 
ennaltaehkäisyyn.

  Käyttövalmis liuos
  Sisältää glyserolia  
ja hoitavaa Aloe Veraa

  Käyttö heti lypsyn jälkeen
  Tehoaine: bioaktiivinen 
polyhexaniidi

  Väriaineeton ja hajusteeton eikä 
sisällä liuottimia

402,00
+ rahti 

tilatoimituksissa

243,00
+ rahti 

tilatoimituksissa

333,00
+ rahti 

tilatoimituksissa
Käyttövalmis liuos

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

TILAUSLIPUKE toukokuu 2020 tarjoukset

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, hinnat sis. alv. 24%

www.finnlacto.fipuh. (06) 4210 300

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Coolibri®- Helikopterituuletin kpl 2914,00

Ilmanvaihtojärjestelmä maitohuoneeseen kpl 540,50

Poistoilmasäleikkö VK 35 ilmanvaihtojärjestelmään kpl 73,90

Kärpäspuhallin 350 mm kpl 527,00

LAC® -Kippikärry 240 L kpl 312,00

KivennäisPiika kpl 333,00

KivennäisRenki kpl 243,00

PitStop kivennäisruokkija pihattoon kpl 402,00

Vedinspray RobottiPlus 200 l, hinta sis rahti kpl 687,00

Vedinspray RobottiPlus 30 l kpl 112,00

Meijerin Mikropyyhe, 25 kpl kpl 27,70

Vesipistooli, messinkiä, muovikuori kpl 13,90

Vesipistooli, Gilmour kpl 18,90

Meijerin Mäntynestesaippua 5 L kpl 5,90

Aurinko Nelisan 300 g kpl 6,20

Snögg kpl 13,60

COOLIBRI® -helikopterituuletin
  Viilentää tehokkaasti, vähentää eläinten lämpöstressiä
  Tasaa navetan kosteutta
  Tasaa lämpöä, myös talvella
  Koot: 3m, 3.7m, 4m, 4.7m, 5m, 5.7m ja 6m
  Säätö joko manuaalisesti tai täysin  
automatisoidusti

Poistoilmasäleikkö
  muoviritilä, joka sulkeutuu 
automaattisesti, jolloin ilma ei 
kulkeudu takaisin maitohuoneeseen

  poistoilma johdetaan joko ulos tai 
sisätiloihin

Saatavana myös:

2914,00
alkaen

+ rahti

Maitohuoneen ilmanvaihtojärjestelmä
1. Tuloilmasäleikkö

  tukeva metallikehys ja 
suojaverkko

  muoviritilä, joka sulkeutuu 
automaattisesti

2. Puhallinyksikkö

  °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

540,50

130 W

73,90

Hyvin ilmastoitu maitohuone säästää 
sähkönkulutuksessa merkittävästi

Kärpäspuhallin
  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 
  2420 m3 ilmaa/tunti
  Liitäntä valovirtaan 230 VAC
  Lisävarusteena liiketunnistin
  Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
  Asennusketjut ja kiinnikkeet sisältyvät pakettiin

Lypsy asemalle tai 
vasikka osastolle

527,00



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 
LAAJENEVA VALIKOIMA 

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA.

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Tuotetiedot • Verkkokauppa •

Tietoa ruokinnasta ja eläinterveydestä:

hankkĳ a.fi

HANKKIJAN REHUT 
MEIJERISTÄSI TOUKOKUU 2020

Markkinoiden 
tehokkain 
sarjassaan 

-3000 mEq! 

ACETONA DRY
Uusi

Onnistunut umpikauden ruokinta vähentää ratkaisevasti poikimisen seutuun liittyviä 
ongelmia. Jos elimistön ”kalkkipumppu” ei ole valmis reagoimaan kasvavaan kalsiumin 
tarpeeseen, lisääntyy lehmän riski sairastua poikimahalvausta yleisempään ongelmaan 
– piilevään kalsiumvajeeseen. Alentunut syöntikyky, jälkeisten jääminen, maidon 
valuttelu ja poikimisen jälkeiset tulehdukset kuuluvat oireisiin, joita ei läheskään 
aina osata yhdistää piilevän kalsiumvajeen seurauksiksi. 

Kalkkipumpun aktivointi tunnutuskaudella uuden Acetona Dry:n sisältämien 
anionisuolojen avulla ehkäisee tehokkaasti yllä mainittuja ongelmia. Acetona Dry 
on markkinoiden tehokkain poikimahalvausten ennalta ehkäisijä, ainoastaan 500 g 
käyttömäärä päivässä riittää!

TUTUSTUMISETU:
Käyttömäärä puolittui, hinta pysyi samana. Aloita käyttö 
ja tilaa toukokuun loppuun mennessä tutustumishintaan! Lisätietoja Acetona Dry:stä:

www.hankkija.fi/rehut
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VILOMIXIN TOUKOKUUN TARJOUKSET!

TILAUSKUPONKI
TOUKOKUU 2020 (Osa tuotteista toimitusmyyntinä)

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Lisätietoja tuotteista

www.vilomix.fi

HIVEMINT KAMFERI

Hivemint Kamferi on mm. japanilais-
ta piparminttuöljyä ja kamferia sisältä-
vä lämmittävä hierontalinimentti. 
Se on tarkoitettu lehmien tu-
lehtuneiden utareiden, ki-
peytyneiden lihasten ja 
kudosten käsittelyyn.

Hivemint Kamferi 500 ml kpl 12,50

Biorumin 5 kg kpl 28,80

B-Plus 5 l kpl 33,50

Poly-Plus 1 l kpl 10,50

B-PLUS

B-Plus on tarkoitettu kaikil-
le kotieläimille ylläpitämään 
hyvää yleiskuntoa ja tyydyt-
tämään B-vitamiinitarpeen 
erityisesti stressitilanteissa. 
B-Plus on paljon käytetty vita-
miiniliuos myös hevosille.

5 L

33,5033,50
sis. alv 14%

POLY-PLUS

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

1 L

10,5010,50
sis. alv 14%

BIORUMIN

Elävää hiivaa sisältävä, pötsin 
mikrobitoimintaa edistävä ja 
ruokintaperäistä pötsin hap-
pamuutta tasapainottava 
puskurijauhe märehtijöille. 
Käytetään voimakkaan vilja-
ruokinnan tai äkillisen ruo-
kinnan muutoksen aikana.

5 kg 

28,8028,80
sis. alv 14%

500 ml 

12,5012,50
sis. alv. 24%

toukokuu 2020 tarjoukset

TILAUSLIPUKE
Hinnat sis. alv. 24%

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Virkon S 2,5 kg kpl 79,00

Virkon S 5 kg kpl 144,00

Virkon S 10 kg kpl 210,00

www.pharmaxim.com
puh. (02) 243 7600

Virkon S on patentoitu, biologisesti 
hajoava desinfiointiaine, joka tehoaa 
viruksiin, mykoplasmoihin, bakteerei-
hin, sieniin ja itiöihin. 

Virkon S sopii käytettäväksi esimer-
kiksi eläinsuojissa, kasvihuoneissa, 
hautomoissa, eläinklinikoilla, peruna-
varastoissa ja kuljetusajoneuvoissa 
sekä näissä käytettävien tavaroiden 
kuten saappaiden ja kuituoptisten in-
strumenttien desinfiointiin. 

Virkon S sopii käytettäväksi myös il-
man, veden ja eläinten desinfiointiin.

Lisätietoja: https://virkons.fi

Virkon S
– moninkertaista 
pesun hyödyt
tehokkaalla 
desinfioinnilla
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Lehmä hikeentyy jo + 18 asteessa

Lehmä viihtyy parhaiten, kun lämpötila on alle 18 astetta. 
Lämpötilan nousu näkyy maitomäärissä. Keskimaito voi 
helposti alentua jopa yli 5 kg päivässä. Lämpöstressi
lisää utaretulehduksia ja heikentää hedelmällisyyttä.

Kesällä syönnin vähentyessä robottirehuksi, täysre-
huksi tai puolitiivisteeksi kannattaa valita energiapitoi-
nen pitoisuusrehu. Appeeseen saadaan lisäenergiaa
esim. Benemilk Boosterista. Se mm. estää maidon
pitoisuuksien alentumisen ja solujen nousua.

Nuolu-Melli -sangot on loistava tapa huolehtia leh-
män kivennäisruokinnasta laitumella. Keväällä ja 
alkukesästä laitumen magnesiumpitoisuus on alhai-
simmillaan, mikä voi johtaa magnesiumin puuttee-
seen ja jopa halvauksiin.

Super-maittavat sangot laitumelle!

lantmannenfeed.fi 02 3610 3600

Muista tilata
myös Melli
-suolakivet!

Pötsi-Melli on soodaa ja elävää hiivaa sisältävä erikoisrehu. Se 
tasapainottaa pötsin pH:ta ja varmistaa korkean tuotoksen. Lehmät 
pysyvät aktiivisina ja ne käyttävät tehokkaasti rehut hyväkseen.

• Tasapainottaa pötsin pH:ta
• Tehostaa pötsin mikrobitoimintaa
• Rehun hyväksikäyttö tehostuu

Tasapainoa pötsiin

Lehmä viihtyy parhaiten, kun lämpötila on alle 18 astetta. 
Lämpötilan nousu näkyy maitomäärissä. Keskimaito voi 

huksi tai puolitiivisteeksi kannattaa valita energiapitoi-

Nuolu-Melli Magnesium on erinomainen valinta lehmän 
magnesiumin tarpeen täyttämiseen. Muista lisäksi
Nuolu-Melli Umpi umpilehmille, sekä
Nuolu-Melli Kalsium, joka sopii myös luomutuotantoon.

Soita, kysy lisää rehuista ja tilaa asiakkuusvastaavaltasi: 02 3610 3600
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