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200 litraa toimitusmyyntinä 
suoraan tilalle. Toimitusmaksu 
49,00 (sis. alv 24 %).

Tuotteen ominaisuuksia ovat:
• Soveltuu erinomaisesti robottilypsyyn, sumutukseen ja perinteiseen 

kastoon
• Pitää vedinihon pehmeänä ja kimmoisana
• Muodostaa ohuen kalvon vetimeen ja viskoelastisen tipan vetimen 

päähän, joka suojaa vedintä
• Pitää kärpäset loitolla vediniholta
• Toimii erinomaisesti kaikissa lämpötiloissa
• Jättää kevyen värin vetimeen, jolloin on helppo nähdä käsitellyt alueet
• Helppo pestä pois ennen seuraavaa lypsyä
• Testitiloilla on todettu, että maidon soluluvut ovat laskeneet käytön 

aloittamisen jälkeen
• Käyttövalmis liuos
• Pohjaa orgaanisiin happoihin
• Erinomaisia tuloksia vedinten syyliä hoidettaessa

Juvelit Protect

EVO COOL GEELI 500 g
Viilentävä geelivalmiste 
utaretulehduksen hoitoon
Vaikuttavat aineet:
• mentoli – lievittää tulehdusta, antaa 

pitkäkestoisen viilentävän vaikutuksen
• eteerinen piparminttuöljy – antibaktee-

rinen ja suojaava
• glyseriini – parantaa kimmoisuutta ja 

pehmentää ihoa
• kastanjauute – turvotusta laskeva, lisää 

verenkiertoa

HELENA linimentti 600 g
Uudistava, utaretta 
hoitava linimentti
Sisältää japanilaista piparminttuöljyä, kehä-
kukkaa ja kittivahaa. Ylläpitää maitorauha-
sen hyvää kuntoa. Sisältämiensä aineiden 
avulla, se suojaa utareen ihoa kuivumiselta 
ja edistää sen uudistumista. Kurjenpolviöljy, 
appelsiini ja kittivaha tekevät ihosta jousta-
vamman, rentouttavat ja kiinteyttävät sekä 
rajoittavat ympäristön mikro-organismien 
vaikutusta.

HELENA geeli 600 g
Lämmittävä geeli 
utaretulehdusta vastaan
Sisältää japanilaista piparminttuöljyä, kehä-
kukkaa ja kamferiöljyä. Tukee tehokkaasti 
utareen terveyttä ja toimintaa. Sisältämien-
sä aineiden avulla, se vaikuttaa positiivisesti 
immuunijärjestelmän toimintaan. Laventeli 
ja eukalyptusöljyt lievittävät ihon tulehdusta 
ja niillä on kiinteyttävä ja kimmoisuutta li-
säävä vaikutus. Kamferi lämmittää utaretta.

HELENA balsami 600 g
Suojaava ja uudistava balsami utareelle
Sisältää japanilaista piparminttuöljyä ja kehäkukkaa. Utareenhoitovalmiste. Sisältä-
miensä aineiden avulla balsami lisää ihon kimmoisuutta, alentaa ärsytysalttiutta sekä 
vähentää turvotusta ja arkuutta. Kurjenpolviöljy, sitruunaöljy ja kehäkukkauute tekevät 
ihosta kimmoisan ja suojaavat sitä halkeamilta ja hoitavat ärtymiä. Lisäksi aktiivisten 
ainesosien koostumus lievittää hyönteisten pistoja.

CAPSIDERM 250 g
Innovatiivinen geeli, jossa kapsaisiinia 
Sisältää kapsaisiinia, kaneliöljyä, inkivääriuutetta. Pääasiallinen aktiivinen ainesosa 
–kapsaisiini, luo tasaisen ja pehmeän lämmöntunteen ja sillä on vahvat antibakteeri-
set ja viruksia torjuvat ominaisuudet. Tuote auttaa eliminoimaan akuuttia turvotusta 
antibioottihoidon aikana lämmittämällä tehokkaasti utaretta ja lisäämällä utareen 
verenvirtausta.

EVO HOT GEELI 500 g
Lämmittävä geelivalmiste 
utaretulehduksen hoitoon
Vaikuttavat aineet:
• kamferi – lievittää tulehdusta, desinfioiva, 

stimuloi ihon verivarastoja
• eteerinen neilikkaöljy – antibakteerinen 

ja viruksia estävä, lämmittää utaretta,
• stimuloi verenkiertoa
• glyseriini – tehostaa ihon kimmoisuutta 

ja pehmentää ihoa
• chiliuute – lämmittää, lisää verenkiertoa

PAPI Vet 225 g
Geeli utaresyyliä vastaan
PAPI Vet on innovatiivinen geeli päivit-
täiseen käyttöön utareen iholle, jossa on 
Papilloomaviruksen aiheuttamia haavaumia. 
Geeli levittyy helposti utareeseen ja 
imeytyy nopeasti. Sännöllisesti käytettäessä 
rauhasen iho palautuu oikeaan muotoonsa. 
Sienimuodostelmat häviävät iholta vähitel-
len ja sen myötä päivittäisestä ihonhoidosta 
tulee helppoa. Ei varoaikaa. 

Luonnonmukaiset hoitotuotteet 
utareelle ja vetimille

Juvelit-vedinpesu
• Utareen ja vedinten tehokkaaseen pesuun 
• Luonnonmukainen saippua ilman väriaineita
• Tehokkaasti ihoa pehmentävä
• Biologisesti hajoavaa – EI kuormita luontoa!
• Voidaan käyttää mm. spraynä
• Soveltuu myös muuhun puhdistukseen saippuan tavoin
• 5 L kanisteri, josta saadaan 250 L valmista liuosta

Juvelit-suihkepullo
• 250 ml
• Säädettävä suihke

148,00 / 25 l42,70 / 5 l

1040,00 / 200 l

23,00

7,70

18,30

7,10

9,00

21,00

9,00

18,80

19,30



Puuvarret
harjaan 
140 cm, 24 mm

lantakolaan 
180 cm, 28 mm

Kolmiokola punainen

Universal 
Kolmiokola vihreä
reikä kierteellä

LAADUKAS, pitkät harjakset.
Navettaharjat 
470x65            300x75

Kotimainen katuharja
Vihreät harjakset
250 x 70 mm  300 x 70 mm  400 x 70 mm

Ritiläkola, kombi 50 cm, 
17-piikkinen
Toinen sivu lantakola, toinen harava.

Kaulaosa nautakytkyt

Alaosa kaulaimeen 
Bats-lukolla
Polypropyleeniä. Kaksi säätösolkea.

Todella kestävä polyesterinen 
kaulaosa, vahvistettu. Vyösolki-
säätö on helppo avata ja sulkea. 
Muovi- ja metallikiristin ja rengas. 
40x1250 mm.

Universal lypsypyyhe, 
puuvilla, 10 kpl
• Kestää keittämisen
• 39x37 cm,
• esikeitetty - ei kutistu

11,40 8,10

1,50 1,90 2,70

1,00

3,90

1,60

3,40

9,90

5,10

6,60

Kytkyt kaulaosa  _____kpl 5,10
Kytkyt alaosa Bats-lukolla  _____kpl 6,60 
Lantakola, kolmio punainen _____kpl 1,00
Lantakola, kolmio vihreä _____kpl 3,90
Puuvarsi 140 cm, 24 mm _____kpl 1,60
Puuvarsi 180cm, 28 mm _____kpl 3,40
Ritiläkola, kombi 17-p. _____kpl 9,90
Navettaharja 470x65 mm _____kpl 11,40
Navettaharja 300x75 mm _____kpl 8,10
Katuharja 250x70 mm _____kpl 1,50
Katuharja 300x70 mm _____kpl 1,90
Katuharja 400x70 mm _____kpl 2,70

Tuottajanumero                               Reitti  

Nimi                                            Puh.  

Lähiosoite  

Postinumero                                     Postitoimipaikka  

Tilaa 30.9.2018 mennessä!

Lisätietoja 
Ari Jylhä, puh. 0400 263 078
ari.jylha@pelma.fi

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Hinnat sis. ALV 24 %.
*Toimitusmaksu 49,00 (sis. alv 24 %).

Juvelit Protect vedinspray 5 l   _____kpl 42,70 
Juvelit Protect vedinspray 25 l _____kpl 148,00 
*Juvelit Protect vedinspray 200 l _____kpl 1040,00
Juvelit suihkepullo _____kpl 7,70
Juvelit vedinpesu 5 l   _____kpl 23,00
Universal lypsypyyhe, puuvilla _____kpl 15,90

Helena linimentti 600g _____kpl 18,80
Helena geeli 600g _____kpl 19,30
Helena balsami 600g _____kpl 18,30
Capsiderm geeli 250g _____kpl 7,10
Evo Hot geeli 500g _____kpl 9,00
Evo Cool geeli 500g _____kpl 9,00
Papi Vet geeli 225g _____kpl 21,00

15,90



Kopio voi tulla kalliiksi
Alkuperäinen on aina paras

Vaikuta lopputulokseen 
oikeilla valinnoilla

Nännikumin on oltava turvallinen ja mukava lehmälle, tar-
peeksi kestävä tehtäväänsä ja täytettävä maidon tiukat tur-
vallisuusvaatimukset. Siksi jokaisen uuden DeLaval-nänni-
kumin kehityksen taustalla on paljon huolellista tutkimusta 
ja koevalmistusta. Panemme ne esimerkiksi joustavuustes-
tiimme kolme miljoonaa kertaa vain varmistaaksemme, että 
ne toimivat odotetulla tavalla koko käyttöikänsä.

Täydellisen nännikumin valmistaminen optimaalista lypsyä 
varten kestää jopa kolme vuotta. Ei ihme, että nännikume-
jamme kopioidaan usein — niiden suorituskyky on ylittä-
mätön!

Keskuskappaleharja

Tankkiharja

Tankkiharjan 
aluvarsi

Maitoletkuharja

Sankoharja 
lyhytvartinen

Tiskiharja

Vedinkumiharja

Putkiharja

Hygieniaharjat

Meillä on laaja valikoima nännikumeja, joista jokainen malli 
on suunniteltu siten, että sen avulla varmistetaan täydellinen 
lypsy ja nopeus juuri sinun karjallesi sen rodun ja koon mu-
kaisesti. Voit siis olla varma siitä, että saat omiin vaatimuk-
siisi täydellisesti sopivan nännikumin.

Tuottajanumero Reitti

Tilaajan nimi

Tilaa 30.9.18 mennessä!

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 

Hinnat sis. alv 24 %.

96400780 20M-LS MC73 pyöreäp.  _____kpl 59,00

96400880 22M-LS MC5,MC9 pyöreäp. _____kpl 59,00

99900680 18S(4x)Harmony, MC5,MC9 _____kpl 59,00

99900783 20M (4x) Harmony, MC5,MC9 _____kpl 59,00

99900780 20M-EX (4x) Harmony, MC5,MC9 _____kpl 59,00

99900982 20M-SL (4x) Harmony, MC5,MC9 _____kpl 59,00

92725980 20M-VMS (4x) S.halk.20 mm _____kpl 54,00

99900480 20S-ST (4x) Harmony, MC5,MC9 _____kpl 59,00

90759580 22M(4x),HCC yli 10 mm nipoilla _____kpl 55,00

96000081 24M (4x) HCC/HP, pitkä hylsy _____kpl 49,00

96001683 24M (4x) HCC/HP-Lypsin _____kpl 49,00

96003682 24M (4x) , TF360-lypsin _____kpl 61,00

90683680 MC31 10mm 22M (4x) _____kpl 51,00

89550880 VMS 18M (4x) _____kpl 54,00

94921280 VMS 20M-ST (4x) _____kpl 54,00

Keskuskappaleharja ______kpl 22,80

Maitoletkuharja 1,2 m ______kpl 18,60 

Tankkiharja ______kpl 18,40

Tankkiharjan aluvarsi ______kpl 7,70 

Putkiharja  ______kpl 8,50

Vedinkumiharja Universal ______kpl 14,50

Sankoharja lyhytvartinen ______kpl 10,50

Tiskiharja  ______kpl 3,40

22,80
18,60

18,40
7,70

14,50
10,50

3,40

8,50

Laaksojen Maitokunta antaa tuottajilleen 10,00€ 
alennuksen/nännikumisarja Justuksen 

kautta syysuussa ostetuista nännikumeista!



Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Uudet €KM-Optit

Maituri 14 000 -rehuissa yhdistyy tasapainoinen energia- ja aminohappokoostumus. Ne 
sisältävät puhdasta fraktioitua maidontuotannon tehokkuutta parantavaa rasvahappoa 
sekä veren glukoosia nostavaa maissia. Mukana on myös propyleeniglykolia sekä muita 
Maitureiden terveyttä edistäviä komponentteja kuten orgaanisia hivenaineita. Luvassa 
on entistä tehokkaampi ruokintakonsepti, jonka avulla kohotetaan lehmien 
elinikäistuotosta sekä maidon pitoisuuksia.

Maituri 14 000 -sarja 
Uudet Maituri 14 000 –täysrehut, Amino-Maituri 14 000 
puolitiivisteet sekä Robo-Maituri 14 000 –roborehut nostavat 
maidon pitoisuudet uudelle tasolle.

TONKKAPOSTI SYYSKUU 2018

Opti-sarjan uudet €KM-rehut Opti 22 ja 
Opti 25 kohottavat erityisesti maidon 
rasvapitoisuutta, sillä myös ne sisältävät 
fraktioitua suojattua rasvahappoa. 
Opti €KM-rehut sopivat erinomaisesti 
myös seosrehun komponentiksi. Hyvän 
maittavuuden ansiosta niitä käytetään 
yleisesti myös lypsyrobotilla houkutus-
ja energiarehuna.

Kaikissa Benemilk-rehuissa on huippukorkea energiataso ja ne pitävät lehmän 
kunnossa. Tieteelliset kokeet osoittavat, että patentoidut Benemilk-rehut 
parantavat rehuhyötysuhdetta lähes 10 prosenttia. Benemilkeillä täydennetään 
kotoista säilörehua ja viljaa sekä energian että aminohappojen osalta.

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
Joonas Peltola                              Markus Anttiroiko Eija Annola
044 782 1325 0500 261791 044 782 1326



Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Melli on Suomen 
tunnetuin kivennäis-
tuoteperhe. Melli-
kivennäiset auttavat 
lehmää tuottamaan 
runsaasti maitoa, 
vankistavat vastustus-
ja stressinsietokykyä ja 
antavat eväät hyvään 
hedelmällisyyteen.

TONKKAPOSTI SYYSKUU 2018

Pyydä 
tarjous!

Vita-Melli SE E - seleeniä ja E-vitamiinia

• Sisältää runsaasti E-vitamiinia ja 
hyvin imeytyvää seleeniä

• Kaikki seleeni on orgaanista
• Parantaa ternimaidon laatua
• Sopii myös tuoreen tai 

happosäilötyn viljan täydentäjäksi

MYÖS
LUOMUUN

Seleeni-E-Melli TMR – lisää vastustuskykyä

Apila-Melli TMR – apilasäilörehun oheen Lypsy-Melli - maistuvaa raetta lypsävälle

• Sisältää maidontuotantoon 
tarvittavaa kalsiumia

• Sisältää myös runsaasti 
magnesiumia, joten sopii hyvin 
laiduntaville

• Mukana myös nestetasapainoa 
ylläpitävä suola

MYÖS
LUOMUUN

• Lisää lehmän vastustuskykyä ja 
nopeuttaa selviämään stressistä

• Kaikki seleeni on orgaanista
• Korkea E-vitamiinitaso

• Niukasti kalsiumia sisältävä 
lypsylehmien täyskivennäinen apila-
ja sinimailassäilörehun oheen

• Sisältää runsaasti magnesiumia ja 
natriumia sekä orgaanista seleeniä 
ja fosforia

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
Joonas Peltola                              Markus Anttiroiko Eija Annola
044 782 1325 0500 261791 044 782 1326



Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

”xxx.”

Maailman markkinajohtajan verkot käärintään

TONKKAPOSTI SYYSKUU 2018

Tehoa nurmen lopetukseen
ja nurmen rikkoihin

Starane XL. Erittäin laajatehoinen valmiste nurmen kaikkiin 
rikkoihin, käytettäväksi viimeisen niiton jälkeen. Soveltuu 
apilattomille nurmille ja suojaviljoille, heinien siemenviljelyksille 
sekä syys- ja kevätviljoille. 
Käyttömäärä: nurmet: 1,5-1,8 l/ha, viljat 0,8-1,2 l/ha

Roundup ACE. Täysin uudenlainen kaliumsuolapohjainen 
glyfosaatti. Glyfosaatin imeytyminen on nopeaa, samoin 
sateenkesto. 
Käyttömäärä: 2,4 l/ha – ei kiinnitettä.

109,40 €/ 5 l kanisteri 136,40 €/
Tilausmäärään 1-5 kpl lisätään 37,20 € trahti. 
Tilausmäärä 6-10 kpl toimitetaan rahtivapaasti.
HINNAT SIS. ALV 

15 l kanisteri

Jääkö säilörehusato 
pieneksi? Jos näin on, 
kannattaa kolmannen 
säilörehusadon 
korjuussa hakea 
määrää vaikkakin 
laadun kustannuksella. 
Nauta tarvitsee 
säilörehua NDF-kuidun 
lähteeksi. Olki, joka 
sisältää vähän energiaa, 
sopii parhaiten 
kuitulähteeksi hiehoille 
ja tiineille. Kaikki 
saatavilla oleva olki siis 
kannattaa kerätä myös 
talteen.

Rahti 37,20 € toimitus 
HINNAT SIS. ALV 

Tänä syksynä kannattaa korjata kaikki saatavilla olevat kuidun lähteet, kuten 
olki, talteen. Käytä käärintään laadukasta Taman verkkoa. Sen vetolujuus on 
huippuluokkaa, 4500 m verkolla vähemmän rullanvaihtoja ja pienemmät 
kustannukset per paali.

Haapavesi, Ylivieska, Kärsämäki Alavieska, Kalajoki, Sievi Oulainen, Siikajoki, Raahe, Muhos
Joonas Peltola                              Markus Anttiroiko Eija Annola
044 782 1325 0500 261791 044 782 1326



VERTAA
HINTAA

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

VAIHDA KOTIMAISEEN:
Tutkitut, tasalaatuiset -nännikumit
pehmeään lypsyyn

TASAINEN
LAATUOIKEA

PEHMEYS

100%
TYYTYVÄISYYS-

TAKUUKotimaisista 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

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

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, pituus 140 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-keskuskappa-leet. Vastaa nännikumisarjaa 
96003682 ja nännikumia 96003603.  
Nännikumin suuaukon halkaisija 24 mm. www.finnlacto.fi

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

NUMERO 15
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.

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, pituus 138 mm.

Kaikki mallit

20,20/sarja

VÄRIKOODI HARMAA

puh. (06) 4210 300

Laaksojen Maitokunta antaa tuottajilleen 10,00 € alennuksen / nännikumisarja  
Justuksen kautta syyskuussa ostetuista nännikumeista!

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA



14 /2 x 7
30 m/kela

9,50
/m

16 /2 x 7
30 m/kela

10,40
/m

14/24 mm
12,80

/m

25 m /
täysi rulla

9,30
/m

16/24 mm
15,50

/m

25 m /
täysi rulla
11,30

/m

2 x 7 mm
3,90

/m

20 m /
täysi rulla

3,20
/m

14/24 mm
4,00

/m

40 m /
täysi rulla

3,40
/m

16/27 mm
5,60

/m

30 m /
täysi rulla

4,50
/m

14/24 mm
6,80

/m

20 m /
täysi rulla

5,60
/m

16/28 mm
9,70

/m

20 m /
täysi rulla

7,90
/m

7 mm
2,70

/m

20 m /
täysi rulla

2,20
/m

10 mm
5,70

/m

7 m / 4 kpl
210 ml
3,20
/pussi

12 mm
5,10

/m

20 m /
täysi rulla

4,10
/m

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Lyhyt tykytysletku
• kumia 

Silikonimaitoletku

Kaksoistykytysletku
• kumia 

Kirkas kolmoisletku
•  maitoletku ja ilmaletku samassa

• kotimainen
• maidon virtaus näkyy
• 3-4 kertaa pidempi kestoikä
•  säilyttää joustavuuden pitkään
•  kevyt • hygieninen 
• kulutuskestävyys erittäin hyvä

Kuminen maitoletku
•  valmistettu samasta  raaka-aineesta 
 kuin nännikumit

Ilmaletku
• kumia 

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

Meijerin Nännikumit

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

Kirkas maitoletku

Tilauslipuke SYYSKUUN 2018 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

Lypsynaloitusmuki
  ___kpl   4,00

Kalkinpoisto, 5 L
  ___ kpl    18,10
  

Kalkinpoisto

4,00

•  poistaa vaikeat kalkki-  
ja ruostepinttymät

Lypsynaloitusmuki
•  irrallinen musta välipohja, josta on helppo  

huomata maidossa olevat epäpuhtaudet
• valmistettu muovista

5 L

18,10

Silikonimaitoletku
• 14 mm  ____m  12,80/m
Täysi rulla • 14 mm/25 m ____m  9,30/m
• 16 mm  ____m  15,50/m
Täysi rulla • 16 mm/25 m ____m  11,30/m

2-tykytysletku
• 2x7 mm  ____m  3,90/m
Täysi rulla • 2x7 mm/20 m ____m  3,20/m

Kirkas kolmoisletku
• 14 mm + 2x7 mm/30 m ____m  9,50 /m
• 16 mm + 2x7 mm/30 m ____m  10,40 /m

Kirkas maitoletku 
• 14 mm  ____m  4,00 /m
Täysi rulla 14 mm/40 m ____m  3,40 /m
• 16 mm  ____m  5,60 /m
Täysi rulla • 16 mm/30 m ____m  4,50 /m

Kuminen maitoletku
• 14 mm  ____m  6,80 /m
Täysi rulla • 14 mm/20 m ____m  5,60 /m
• 16 mm  ____m  9,70 /m
Täysi rulla 16 mm/20 m ____m  7,90 /m

Lyhyt tykytysletku
• 7 mm  ____m  2,70 /m
Täysi rulla 7 mm/20 m ____m  2,20 /m
• 7 mm x 4 kpl x 210 mm ____m  3,20 /pss

Ilmaletku
• 10 mm  ____m  5,70 /m
• 12 mm  ____m  5,10 /m
Täysi rulla • 12 mm/20 m ____m   4,10 /m

N:o 1  ___srj 20,20/srj

N:o 2 ___srj 20,20/srj

N:o 7 ___srj 20,20/srj

N:o 8 ___srj 20,20/srj

N:o 10 ___srj 20,20/srj

N:o 11 ___srj 20,20/srj

N:o 12 ___srj 20,20/srj

N:o 15 ___srj 20,20/srj

N:o 22 ___srj 20,20/srj



Uutta Suomessa: Vaihtoehto alkuperäisille

ø 25 mm

ø 13,5 mm  
 

ø 20 mm  
 

300 mm

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

15
5 

m
m

ø 22,5 mm 

ø 38 mm 

ø 25 mm

ø 13,5 mm  
 

ø 22 mm   

300 mm

LAC-nännikumi numero 24 – Vaihtoehto SAC nro 15022 (Uniflex). Tuotenumero 23020024
15

5 
m

m

ø 22,5 mm 

ø 38 mm 

ø 26 mm

ø 20 mm   ø 22 mm  
 

315 mm
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m

ø 22,5 mm 

ø 42,5 mm 

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

ø 27 mm

ø 14 mm  
 

ø 22 mm  
 

300 mm

LAC-nännikumi numero 10 – Vaihtoehto SAC nro 15010 (Uniflow). Tuotenumero 23020010

14
7 

m
m

ø 22,5 mm 

ø 45 mm 

LAC-nännikumeja valmistetaan eri tuotenimillä vuosittain yli kaksi miljoonaa kappalettaja niitä käytetään yli 60 maassa.  
Uusi edistyksellinen kumilaatu mahdollistaa LAC-nännikumille vakuuttavat laskennalliset kestävyysarvot: 

3000 lypsykertaa ja 1000 käyttötuntia.

Laaksojen Maitokunta antaa tuottajilleen 10,00 € alennuksen / nännikumisarja Justuksen kautta syyskuussa ostetuista nännikumeista!

Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300

22,90

22,90

22,90

22,90



17,90
5 litraa

61,60
20 litraa

22,90
250 ml

Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

LAC Nännikumi 3, 20 mm haitarilla, 
- vastaa Strangko 3423007  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 4, Senior, 
reikä 25 mm, iso kuppi  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 10, vastaa SAC 15010 - 22 mm  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 20, vastaa SAC 15020 - 20 mm  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 24, vastaa SAC 15022 - 22 mm  ____ kpl  22,90

LAC Nännikumi 28, vastaa DeLaval 964008-80  ____ kpl  22,90

LAC Lypsykoneöljy 68, 5 litraa  ____ kpl  17,90

LAC Lypsykoneöljy 68, 20 litraa  ____ kpl  61,60

Lypsyvyö Dynamic  ____ kpl  36,90

Repiderma iho- ja sorkkaspray, 250 ml  ____ kpl  22,90

 

 

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Tilauslipuke SYYSKUUN 2018 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ

• geelimäinen tuote  
•  250 ml pullo riittää noin 75 hoitokertaan
•  tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin kuten  
  Digital termatitis (sorkkavälitulehdus).
•  voidaan käyttää, myös: ulkoisiin utaretulehduksiin,  
  nupoutuksen jälkeiseen hoitoon
• napatulehduksen hoitamiseen

Repiderma  
iho- ja sorkkaspray

Ei sisällä  
antibiootteja

LAC Lypsykoneöljy 68
MYÖS LYPSYROBOTEILLE

LAC Lypsykoneöljy  68 on korkealaatuinen mineraalipohjainen öljy
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

Lypsyvyö
Materiaali •  Lypsyvyö 2”

•  2 pussia, joihin kumpaankin sopii 
 noin 25-30 pyyhettä (pyyhkeestä riippuen)
•  korkeus 14”(35,6cm) Leveys 8” (20,3 cm)
•  paksuus/suuaukon leveys 4” (10 cm)
•  pussin suuaukossa vahvike, 
 jolloin pysyy avoimena
•  pikasolki, avautuu yhdellä kädellä

• 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

36,90



Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Green Dip 2x20 litraa ____pkt   255,30

Annostelupumppu ____kpl   11,10

Meijerin Vedinspray 10 L ____ kpl   39,40

Meijerin Vedinspray 30 L ____ kpl   104,30

Meijerin Vedinspray 200 L ____ kpl   641,50

Nelisan 2,5 L ____ kpl   31,80

Nelisan 300 g ____ kpl   5,10

Vedinkastopullo ____ kpl   10,30

Vedinsuihkepullo ____ kpl   7,90

Puhelin

Kotimainen, hoitava, 
käyttövalmis liuos
Auttaa ehkäisemään utaretulehduksia.
Karkottaa kärpäset vetimien pinnalta.
Hoitaa vedinihoa.

Vedinspray

TOIMITUSMYYNTINÄ
Hinta sis. rahdin

Tilauslipuke SYYSKUUN 2018 tarjoukset
Hinnat sis. alv:n 24%Osa tuotteista toimitusmyyntinä

Nelisan
Kotimainen, antiseptinen  
käsi-, vedin- ja haavavoide

Neste ei palaa astiaan

Vedin-
kastopullo

Vedin-
suihkepullo

Green Dip on uuden sukupolven 
2-komponenttinen vedinhoi-
toaine. Tuote on suunniteltu 
Eurooppalaiseen käyttötapaan 
sopi vaksi. Green Dip muodostaa 
vedinten pinnalle suojaavan 
kalvon. Vedintä kastettaessa 
aine tappaa bakteerit, virukset, 
hiivan ja sienet 15 sekunnissa.

• allantoin-lisäaine 
hoitaa vedinihoa

• vetimet helppo 
 puhdistaa
• vain 2 snt 
/ käyttökerta Muodostaa

vetimille
suojaavan
”kilven”

GREEN DIP
- vetimet huippukuntoon

VÄRITÖN

255,30
2x20 litraa

39,40
10 litraa

104,30
30 litraa

641,50
200 litraa

31,80
2,5 litraa

5,10
300 g

10,30

Ei sisällä  
PHMB:tä

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

7,90



Pitkäaikaisena maidontuottajana Harri 
Pihlaja tuntee eläimet ja tuotantotilat. 
Ympäri vuoden tehtävä timanttisahaus 
hoituu kätevän kokoisilla koneilla, am-
mattitaidolla ja navetan tuotantoa mah-
dollisimman vähän häiriten. Jyrsimet 
ovat polttomoottorikäyttöisiä, jolloin 
sähköjohtoja ei tarvita.

TIMANTTISAHAUS

LIPSUUKO 
SAAPAS?

LIUKUUKO 
SORKKA?

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

/pihlajanmonitoimi

TIMANTTI-
SAHAUS VAIN 

5€/m2

tuo lisää pitoa navetan betoni-
lattialle ja ritiläpalkeille!
• Timanttisahaus 5,00 €/m2 
• Kilometrikorvaus 0,50 €/km, laskutus yhteen suuntaan

Kokemuksia timanttisahauksesta Lindholmin tilalta p. 040 772 9248



















SYYS- 
KUUSSA

TILAUSLIPUKE Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

SYYSKUUN 2018 TARJOUKSET

Lisätietoja tuotteista: www.vilomix.fii

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

E-Plus, 5 l  ______kpl 21,00

ADE-Plus, 5 l ______kpl 26,00

ADE-Plus Rae, 20 kg ______kpl 21,80

Seleeni E-Plus Rae, 15 kg ______kpl 14,80

ADE-PLUS

Sisältää A-, D-, ja E-vitamiineja sekä selee-
niä nautakarjalle sopivassa suhteessa. A-, 
D-, ja  E-vitamiinit sekä seleeni edistävät 
eläinten kasvua, ravinteiden hyväksikäyttöä 
ja lisäävät ruokahalua  ja hedelmällisyyttä.

5 l 26,00 sis.alv. 14%

Tuotantoeläinten E-vitamiintarpeen 
tyydyttämiseen. E-Plus antaa ravin-
toon myös hyödyllisen seleenilisän.

E-PLUS 

5 l 21,00 sis.alv. 14%

ADE-PLUS RAE

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

20 kg 21,80 sis.alv. 14%

SELEENI E-PLUS RAE

E-vitamiinia 7500 mg/kg, natriumsele-
niittiä 30 mg/kg + orgaanista seleeniä 
10 mg/kg. Seleeni E-Plus on rakeistettu 
täydennysrehuseos erityisesti vasta-
puidun ja tuoreena säilötyn viljan täy-
dentämiseen.

14,80 sis.alv. 14%15 kg



Pharmaxim
www.pharmaxim.com  

puh. (02) 243 7600

Käyttövalmis vedinsuihke

MILKODEX
TM

TILAUSKUPONKI

SYYSKUUN 2018 TARJOUS 

On tehokkaampi kuin perinteiset aineet

Paras suoja utaretulehdusta vastaan 

on vetimen pään EHJÄ IHO
Milkodex estää tehokkaasti utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien kasvua.
Lisäksi Milkodex nopeuttaa haavojen paranemista.

Voit valita haluatko käyttää  
Milkodexiä värillisenä (sininen) 
tai värittömänä liuoksena.

-  MilkodexTM 20 litraa = 
 värillinen liuos (sininen)

-  MilkodexTM 60 litraa =
 väritön liuos
 Helposti liikuteltava tynnyri, jossa on 3 kahvaa.

Liuokset eroavat toisistaan  
vain väriaineen osalta.

Hinta sis. alv:n 24%

MilkodexTM 20 litraa   ____kpl   à  135,00

__________________________Puh. ________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Nimi

Tuottajanumero

Reitti

Osoite



Teemu Männikkö
p. 010 40 27956

Esa Lankila
p. 010 76 84642

Heli Lassila
p. 010 40 27089

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Tuotetiedot • Verkkokauppa •

Tietoa ruokinnasta ja eläinterveydestä:

hankkĳ a.fi

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA 
LAAJENEVA VALIKOIMA 

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA.

HANKKIJAN REHUT 
MEIJERISTÄSI Syyskuu 2018

Vain suorat tilatoimitukset.

Koiramäen kaverit kahvipöytääsi. Mauri Kunnaksen kuvittamat keräilyharvinaisuudet etuna kiven-
näisten tilaajille. Näitä mukeja et saa muualta!

KIPPIS KIVENNÄISILLE!

Tilatessasi yli 1200 kg uusia Sorkka+ -kivennäisiä tai 
muita Hankkijan kivennäisiä saat kampanjaetuna 
kaksi kappaletta Mauri Kunnaksen Hankkijalle kuvit-
tamaa Arabian keräilyharvinaisuutta. Kampanja-aika 
1.9.-12.10.2018.

Uudet Sorkka+ -kivennäiset sisältävät runsaasti sorkkia vahvistavia 
aineita, kuten biotiinia. Kivennäisten sisältämät hivenaineet ovat 
suurelta osin hyvin imeytyvässä orgaanisessa muodossa. Oikeassa 
suhteessa annosteltuna ne vähentävät tutkitusti tarttuvien sorkka-
sairauksien, kuten sorkka-alueen ihotulehduksen (DD), riskiä. Poiki-
misen seutu on sorkkaterveydelle erityisen haastavaa aikaa, joten 
sitä kannattaa tukea jo umpikaudella laadukkaalla Umpikivennäinen 
Sorkka+ :lla.

LIITY FACEBOOK RYHMÄÄMME

HANKKIJAN REHUT
Opi uutta, jaa onnistumisesi ja saa ensimmäisten 

joukossa tietoa uusimmista rehualan innovaatioista. 
Luodaan menestystä yhdessä!

  UMPIKIVENNÄINEN SORKKA+  

Vahva täyskivennäinen umpilehmien sorkille, vastustus-
kyvylle ja ternimaidon laadulle
• Tehotuote alhaisen vastustuskyvyn hetkelle eli umpikauteen
•  Runsaasti orgaanisia hiveniä ja biotiinia parantamassa sorkka-

terveyttä ja vastustuskykyä sekä lisäämässä ternimaidon 
vasta-ainepitoisuutta

Pakkauskoko:
25 kg säkki • 900 kg suursäkki

  LYPSYKIVENNÄINEN SORKKA+  

Sorkkien vahvistumista tukeva laadukas lypsävien kivennäinen
•  Erittäin korkea annos biotiinia sekä orgaanista sinkkiä, 

seleeniä, kuparia ja mangaania sorkka-aineksen 
uudistumiseen

•  Sorkkasairauksien ennaltaehkäisyyn

Pakkauskoko: 900 kg suursäkki

Koiramäen kaverit kahvipöytääsi. Mauri Kunnaksen kuvittamat keräilyharvinaisuudet etuna kiven-
näisten tilaajille. Näitä mukeja et saa muualta!

KIPPIS KIVENNÄISILLE!
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