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Tilaan ___ purkkia OptiSile Extra -rehunsäilöntäainetta
ennakkokaupan hintaan 75€/100g purkki. 
Maksu viimeistään maaliskuussa 2018.

Tilaan ___ purkkia OptiSile Extra -rehunsäilöntäainetta ennakkotilaus-
hintaan 80€/100g purkki. Maksu toimituksen jälkeen 2018.

Tuottaja nro:

Nimi

Osoite

Puhelin

Maahantuonti:  Vihtarin Kone Oy puh. 040 9600 600
vihtarinkone.fi

Tilaa nyt entistäkin edullisempaan ennakkokaupan hintaan!

OptiSile Extralla säilöntäainekustannus 
on vain n. 1,50 €/tonni.
100 g purkki riittää 50 tn rehua. 

75€ /100 g purkki

Ennakkokaupan hinta

Maksu viiimeistään maaliskuussa 2018,
toimitus toukokuu 2018.

80€ /100 g purkki

Ennakkotilauksen hinta

Toimitus toukokuu 2018,
maksu toimituksen jälkeen.

Hinnat alv 0%. Hintoihin lisätään alv 14%.

Onnistu rehuteossa joka säällä

ENNAKKOMYYNTI
säilöntäkaudelle 2018 käynnissä 
Optimize-rehunsäilöntäaineet

OptiSile Extra on biologinen säilöntäaine esikuivatulle 
nurmi- ja apilasäilörehulle. 
OptiSile Extralla onnistut rehunteossa sekä sateisella 
että aurinkoisella säällä.
OptiSile Extra on tuttu turvallinen Optimize-tuote.

OptiSile Extra on suunniteltu estämään rehun 
jälkilämpiämisen siilossa ja ruokintapöydällä.

Poistaa tehokkaasti pilaajabakteerit rehusta (Closteria, Listeria ym.)
sekä estää tehokkaasti homeiden ja hiivojen kasvun.

Estää rehun jälkilämpiämisen siilossa ja ruokintapöydällä.
>> vähemmän hukkarehua.

Helppo käyttää. 

Liukenee erittäin hyvin 
kylmään veteen.

OptiSile Extralla voi säilöä 
myös viljat.

Toimii myös
erittäin

märällä rehulla

ENNAKKOMYYNTI
säilöntäkaudelle 2018 käynnissä 
Optimize-rehunsäilöntäaineet



Milk Bar vasikan-
juottopullo 3 L

Milk Bar ternimaito-
tutti juottopulloon

Milk Bar 1 tuttiastia 
vasikalle 3 L

Milk Bar tutti 
juottoastiaan

Tee kannattava sijoitus 
tulevaisuuteen – vaihda 
Milk Bar -juottomenetelmään!

Katso lisätietoja www.pelma.fi

Skannaa koodi ja 
katso lisätietoja!

www.pelma.fi

Yskiikö vasikkasi juodessaan tai välittömästi sen jälkeen? 
Imeekö vasikkasi toisen vasikan korvia tai tökkii sen 
kehittyvää utaretta? Onko vasikallasi ripuli? 
Kaikki nämä luultavasti johtuvat siitä, että vasikkasi juo maitonsa liian 
nopeasti. Sen märekouru ei ehdi käsittelemään kaikkea sinne virtaa-
vaa maitoa, vaan osa kulkeutuu virheellisesti pötsiin. Siellä maito 
happamoituu ja alkaa käymään. Vasikkasi voi huonosti ja sen ruuan-
sulatuskanava kärsii. 

Ratkaisu vaivoihin on helppo ja yksinkertainen! 
Milk Bar -tuteilla ja -juoma-astioilla varmistat, että vasikka kasvaa 
terveenä ja hyvinvoivana aina syntymästä vieroitukseen. Ainutlaatui-
nen Milk Bar -tutti takaa sen, että vasikka imee, kuten luonnossa 
emästään. 

Tuloksena on rauhallinen, terve ja tyytyväinen vasikka. 
Ennen kaikkea, Milk Bar -juottomenetelmä on satsaus tulevaisuu-
teen, sillä vasikkasi on saanut rauhassa kehittyä märehtijäksi eikä se 
ole aikuisena niin herkkä mm. utaretulehduksille tai ruuansulatuse-
limistön vaivoille.

Kasvata luonnollisesti terveitä 
vasikoita Milk Bar -tuteilla ja 
juottoastioilla!

Milk Bar  juottoastiat
2,5 L/tutti

• kapea, mutta isojen pyöriensä ansiosta vakaa 
• kaksikerrosrakenne, kerrosten välissä eristävä vaahto
• helppo kuljetuskahva ja jarru, joka kytkeytyy päälle, kun 

irrottaa kahvasta.
• 12V akku takapyörien välissä. Latauspistoke helposti 

saavutettavissa vaunun edessä.
• 12 V maitopumppu pitää virtauksen sopivana
• kurkistusluuku asteikolla
• tyhjennyshana alhaalla
• pituus 1 m, korkeus 1,175 m, leveys 70 cm
• 2,4 m letku pistoolilla

Milk Bar Milk Kart 125L Deluxe 
maidonjakokärry

Tuottajanumero                               Reitti  
Nimi                                            Puh.  
Lähiosoite   
Postinumero                                     Postitoimipaikka  

5,10

4,80

29,20

32,80

118,00

98,70

178,00

297,00

Milk Bar vasikanjuottopullo3 L _____kpl  29,20
Milk Bar 1 tuttiastia vasikalle 3 L _____kpl  32,80
Milka Bar 2 x 2,5 L juottoastia 2 vasikalle _____kpl 98,70
Milk Bar 3 x 2,5 L juottoastia 3 vasikalle _____kpl  118,00
Milk Bar 5x 2,5 L juottoastia 5 vasikalle _____kpl  178,00
Milk Bar 10 x 2,5 L juottoastia 10 vasikalle _____kpl  297,00
Milk Bar tutti juottoastiaan _____kpl  4,80
Milk Bar ternimaitotutti juottopulloon _____kpl  5,10

Tilaa 30.11.2017 mennessä!
Tuotteet toimitusmyyntinä. Hinnat sis. ALV24%.

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



Heiniger SAPHIR 
utarekarvanleikkurit

SAPHIR Style 
ladattava 

SAPHIR Cord
verkkovirralla

MOSER ARCO 
ladattava 
utarekarvanleikkuri

Teräsarjat
Nautakoneisiin; sopii Heiniger-, Econom-, 
DeLaval-koneisiin. 21/23.

Saphir 10/1,8

Heiniger- 
teräöljy 100 ml

Moser Arco varaterä/leikkuupää

• Vaihtoakullinen; yhteensä 2 x 60 
minuuttia käyttöaikaa

• Pakkauksessa mukana laturi/säilytys-
teline, kaksi akkua, öljypullo ja puhdis-
tusharja sekä neljä pidennyskampaa 
(3, 6, 9 ja 12 mm)

• Koneen omaa terää voi säädellä  
0,1-3 mm välillä viisiportaisesti

• Terän alahampaiden lukumäärä 19 ja 
ylähampaiden määrä 30

Li-Ionic 1.4 Ah:n akku edustaa uusinta uutta 
tarjoten yhdellä latauksella jopa tunnin 
käyttöajan. Akku on myös milloin tahansa 
ladattavissa ilman, että sitä tarvitsee ajaa 
tyhjäksi. Pakkauksessa kaksi akkua. Teho 
35W.

Karvanleikkuri 
Xperience
Xperience yhdistää tehokkaan, vakaan 
sekä ergonomisen kevyen koneen. Huippu-
teknologiansa ansiosta kone on miellyttävä 
käytössä sekä ihmiselle että eläimelle. 
Koneen ainutlaatuisuus tulee esille par-
haiten leikkuupään ja rungon kiinteässä 
yhteydessä.

Akku Saphir-
karvanleikkurille

Heiniger Cordless
Karvanleikkurin vara-akku 
2,0 Ah

Vara-akku Moser Arco

Laadukkaat karvanleikkurit 
meijeristäsi!

Akkukäyttöinen Xplorer karvanleikku-
ri uusimmalla Li-Ion akulla. 2 tunnin 
leikkuuaika. Uusi akku on mahdollista 
ladata missä akun varaustilassa tahansa 
sen tehon kärsimättä. Uusi virtaviivainen 
muotoilu tekee koneesta mukavamman 
ja helpomman käsitellä.

Heiniger Xplorer

ladattava  7.4V

Co
rd

7.4
 V

St
yle

• Sis. salkku, terät, ruuvimeisseli, öljy 
ja harja

• Vara-akku
• Akun teho: 10.8 Volt Lithium-Ion
• Nopeus : 2450 dbs/min
• Pituus: 310 mm
• Paino: 990 g
• Melu: (LpAm) 65 dB (A)
• Akun latausaika 2 tuntia

Tuottajanumero    Reitti   
Nimi        
Lähiosoite      
Postinro    Postitmpk  
Puhelinnumero      

Heiniger Xplorer karvan-
leikkurin vara-akku 2.6 Ah

www.pelma.fi

325,00

325,00

240,00

161,00

66,00

44,70

8,30

61,00

362,00

77,00

126,00

42,60

485,00

Heiniger Xplorer akkukäyttöinen _____kpl 485,00
Heiniger Xperience 230V _____kpl 362,00
Saphir Ladattava Heiniger _____kpl 325,00
Saphir Style Ladattava Heiniger _____kpl 325,00
Saphir Cord verkkovirta Heiniger _____kpl 240,00
Vara-akku Saphir Heiniger Li-Ioni _____kpl 77,00
Moser Arco leikkuri _____kpl 161,00
Teräsarja Heiniger 21/23 nauta _____kpl 61,00
Teräsarja Saphir Heiniger _____kpl 66,00
Varaterä/leikkuupää Moser Arco _____kpl  44,70
Teräöljy 100 ml Heiniger _____kpl  8,30
Vara-akku 2.6 Ah Xplorer _____kpl 130,00
Vara-akku 2.0Ah akku Cordless _____kpl 126,00
Vara-akku Moser Arco _____kpl 42,60

Tilaa 30.11.2017 mennessä!

Hinnat sis. ALV 24 %. Tuotteet toimitusmyyntinä.  

130,00



Emäksinen vuoro-
pesuaine ALKALI
Lypsykoneelle ja tilatankille AAMUISIN.

Hapan vuoro-
pesuaine ACID
Lypsykoneelle ja tilatankille ILTAISIN.

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi 
Universal Acidin kanssa. Klooripitoinen 
pesuneste, joka puhdistaa tehokkaasti 
maitojäämät, valkuaisen ja rasvan ja 
desinfioi. Nestemäisenä Alkali on helppo 
annostella - myös automaattisesti. Ei va-
hingoita laitteiston pintoja. Fosfaatiton!!

Emäksinen Alka pesee ja desinfioi te-
hokkaasti. Varma valinta automaattiseen 
annosteluun. Sopii myös robottitiloille. 
Pakkauskoot  20, 60 ja 200 litraa.

Hapanpesu Cido poistaa maitokiven lyp-
sylatitteiston putkistosta ja pinnoilta. Var-
ma valinta automaattiseen annosteluun. 
Sopii möys robottitiloille. Hapanpesua 
suositellaan muutaman kerran viikossa.
Pakkauskoot  20, 60 ja 200 litraa.

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi 
Universal Alkalin kanssa. Hapan pesu-
neste poistaa tehokkaasti maitokiveä 
ja saostumia lypsylaitteiston pinnoilta. 
Fosfori- ja rikkihapon yhdistelmä antaa 
hyvän puhdistustehon, mutta ei vahin-
goita laitteistoa. Vaahtoamaton.

Yhdistelmäpesuneste 
ALKA

Hapanpesu-
neste CIDO

Universal

Universal

Universal

Tuottajanumero    Reitti    
Nimi        
Katuosoite       
Postisoite       
Puhelinnumero       

Tynnyrin / kanisterin
avain

Ezi-Action
tynnyripumput

Ezi-Action
turvapullo-
sarja

Hanakorkki

www.pelma.fi

140,00 / 60 l

376,00 / 200 l

317,00 / 200 l

121,00 / 60 l

55,60 / 20 l

40,60 / 20 l

31,80 / 20 l

40,60 / 20 l

252,00  / 200 l

97,00 / 60 l

317,00 / 200 l

118,00 / 60 l

Universal yhdistelmäpesu 20 kg  ______kpl 85,00
Universal Alka 20 l _____astia 40,60
*Universal Alka 60 l _____astia 121,00
*Universal Alka 200 l  _____astia 317,00
Universal Cido 20 l _____astia 55,60
*Universal Cido 60 l _____astia 140,00
*Universal Cido 200 l _____astia 376,00
Universal Alkali 20 l _____astia 31,80
*Universal Alkali 60 l _____astia 97,00
*Universal Alkali 200 l _____astia 252,00
Universal Acid 20 l _____astia 40,60
*Universal Acid 60 l _____astia 118,00
*Universal Acid 200 l _____astia 317,00
Hanakorkki 5-25 l ______kpl 8,70
Hanakorkki 60/200 l  ______kpl 8,70
Tynnyrin avain ______kpl 11,60
Ezi-Action 20/25 l ______kpl 50,10
Ezi-Action 50/100 l ______kpl 63,00
Ezi-Action 100/200 l ______kpl 80,00
Ezi-Action turvapullosarja 1 l ______kpl 15,00

85,00 / 20 kg

50,10 20L/25L

63,00 50L/100L

79,90 100L/200L

8,70  25 l kanisteriin

8,70  60/200 l tynnyriin

11,60

*Tilatoimitusmaksu 49,00/toimitus. 
Tuotteet toimitusmyyntinä. Hinnat sis. alv 24%.

Tilaa 30.11.2017 mennessä!

15,00

Unversal Combi 
yhdistelmäpesujauhe
Emäksinen yhdistelmäpesujauhe lypsylait-
teistojen ja tilasäiliöiden puhdistukseen ja 
desinfiointiin. Soveltuu kaikille vesikovuuk-
sille. 



Hintoihin sisältyy ALV 24%

PLUS+ :aa hyvillä päätöksillä

DeLaval puhdas, selvästi puhtaampaa! 
DeLavalin pesuainevalikoima on kehitetty toimimaan tehokkaasti tilasi erilaisis-
sa vedenkovuuksissa ja lämpötiloissa. Niinpä ne poistavat rasva-, proteiini- ja 
kalsiumjäämät, joita muut pesuaineet saattavat jättää jälkeensä. Kehittämällä, 
valmistamalla ja testaamalla omat pesuaineemme, varmistamme, että niistä 
jokainen tarjoaa tehokkaan pesun juuri niissä olosuhteissa, joissa laitteisto-
jamme voidaan käyttää. Voi olla, että näet vaikutuksen heti, mutta huomaat 
sen aivan varmasti ajan kuluessa.
Lue lisää: www.delaval.fi/pesuaineet

DeLaval pesuaineet ja paljon muita 
DeLaval-kulutustarvikkeita omasta meijeristäsi!

Vedinhoitoaineet, 
joilla on merkitystä 
Lehmän terveydellä on suora vaikutus tuottavuuteen ja kannatta-
vuuteen. Siksi tarjoamme huippulaatuisia vedinkastoaineita, jotka 
desinfioivat kaikissa olosuhteissa ja haasteissa, joita saatat kohdata. 
Utareterveyden säilyttämisessä käytetään monia aktiivisia ainesosia 
ja hoitoteknologiaa. DeLaval vedinhoitoaineiden teknologia keskittyy 
kykyyn tappaa utaretulehdusta aiheuttavia patogeeneja samalla kun 
se huolehtii vetimien hyvästä kunnosta. DeLaval tuotteiden jatkuva 
käyttö säästää rahaa pitämällä yllä karjasi utareterveyttä. 
Lue lisää: www.delaval.fi/vedinhoitoaineet

Voitele oikein 
DeLaval-tyhjöpumppuöljy on suunniteltu toimimaan erityisesti 
DeLaval-tyhjöpumppujen kanssa. Se voitelee kaikissa olosuhteissa 
alle 0 °C:n lämpötiloista yli 100 °C:seen. Se vähentää kulumista ja 
estää ruosteen tarttumista pumppuihin, mikä pidentää ja tehostaa 
pumpun käyttöikää. Korkealaatuinen öljymme on ainoa voiteluaine, 
jonka taataan tarjoavan riittävä suojaus DeLaval -pumpullesi sen 
laajoilla käyttölämpötila-alueilla. Ilman oikeaa öljykoostumusta tyh-
jöpumppusi eivät toimi optimaalisesti, ja se voi vaikuttaa kaikkeen 
utareterveydestä maitotuotokseen. 
Lue lisää:  www.delaval.fi/tyhjopumppuoljy

Yli 250 € (sis. alv) tilaukset rahtivapaasti 
suoraan tilalle! 

Tarjoukset voimassa vuoden 
loppuun asti!

* Alle 250€ tilauksissa toimitusmaksu 49,00€.

Vaikuta lopputulokseen 
oikeilla valinnoilla

Karstat pois - 
muista hapan-

pesu 

Tuottajanumero    Reitti   
Nimi        
Lähiosoite      
Postinro   Postitmpk  
Puhelinnumero    

CFD100 20 l _____kpl 55,00
*CFD100 60 l _____kpl 136,00
CFD100 200 l _____kpl 405,00

Super-emäspesuaine 25 l _____kpl 80,00
*Super-emäspesuaine 60 l _____kpl 165,00
Super-emäspesuaine 200 l _____kpl 491,00
Cidmax-hapanpesuaine 25 l _____kpl 93,00
*Cidmax-hapanpesuaine 60 l _____kpl 187,00
Cidmax-hapanpesuaine 200 l _____kpl 542,00

HAPANPESUAINE 50, 10 KG _____kpl 67,00
DeLaval 1+ jauhepesuaine 10 kg _____kpl 59,00
DeLaval 1+ jauhepesuaine 25 kg _____kpl 88,00

Tri-Fender vedinhoitoaine 20 l _____kpl 149,00
Tri-Fender vedinhoitoaine 60 l _____kpl 377,00
TriFender vedinhoitoaine  200L _____kpl 1031,00

DeLaval-tyhjöpumppuöljy, 4 l _____kpl 28,10
DeLaval-tyhjöpumppuöljy, 20 l _____kpl 117,00
570x44mm Q100 VMS m.suodatin _____kpl  39,30

Klooriton emäspesuaine 
CFD100
CFD100 on klooriton ja fosfaatiton emäs-
pesuaine vaativiin olosuhteisiin. Cidmaxin 
kanssa erinomainen yhdistelmä ympäristö-
ystävälliseen vuoropesuun. Soveltuu myös 
luomutuotantoon.

Tilaa 31.12.2017 mennessä!



Marraskuun tarjoukset

   (hinnat sisältävät alv 24 %)

 

Nimi:  ________________________________________ 

Tuottajanumero: ________________________________ 

Osoite:________________________________________ 

Puh.nro:_______________________________________ 

Suomalaiselta suomalaiselle!  

PL 157, 20101 Turku | Puh. 0207 710 400 
www.kiiltoclean.fi

Tilauskeskus | Puh. 0207 710 401 
asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi

TILAUSKUPONKI mArrASKUU/2017

Tuote Koko Hinta € Määrä

Serto Active pesujauhetiiviste 8 kg 35,80
Erisan pesujauhetiiviste 8 kg 42,50
Serto BioColor pesujauhetiiviste 8 kg 30,50
Serto Care pesunestetiiviste 5 l 18,00
Serto Green pesunestetiiviste 5 l 20,00
L 102 Sipo erikoispesuaine 4 kg 22,00
Kiilto Green Easy Tabs 2 kg 16,00
Erisan huuhteluainetiiviste 5 l 20,00
Erisan huuhteluaine 1 l 3,90
Serto Pehmeä huuhteluaine 850 ml 2,90

SERTO CARE
Pesunestetiiviste 
hieno- ja kirjopyykille
 
5 l 

SIPO
Erikoispesujauhe erit-
täin likaiselle pyykille 
 
4 kg 

KIILTO GREEN EASY TABS
Koneastianpesuainetabletti
 
2 kg

SERTO GREEN
Pesunestetiiviste 
mikrokuiduille ja kirjo-
pyykille 
 
5 l 

SERTO ACTIVE 
Pesujauhetiiviste valko- 
ja kirjopyykille  
 
8 kg 

SERTO BIOCOLOR
Pesujauhetiiviste  
kirjopyykille
 
8 kg

ERISAN
Pesujauhetiiviste  
valko- ja kirjopyykille
 
8 kg 

ERISAN  
Huuhteluainetiiviste
 
5 l 

SERTO SOFT
Huuhteluainetiiviste
 
5 l 

marraskuu 2017 Laaksojen Maitokunta.indd   1 13.10.2017   9:30:24



MARRAS- 
KUUSSA

Hivelic Ketoosi Plus 5 litraa ______kpl   29,90

Hivelic Kalsium Plus 5 litraa ______kpl   119,00

Annospistooli ______kpl   44,30

Kiimanni, 7 kg ______kpl   30,90

Hivelic Proppi 100% 5 litraa ______kpl   20,00

Biorumin, 5 kg ______kpl   28,90

Lifestart, 100 ml ______kpl   28,90

Lifestart, annospistooli ______kpl   24,50

 

TILAUSLIPUKE
MARRASKUUN 2017 TARJOUKSET

Lisätietoja tuotteista: www.vilomix.fii

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

HIVELIC KETOOSI PLUS

5 litraa 29,90 sis.alv. 14%

Poikimisen jälkeen lehmän verensokeri saattaa laskea 
haitallisen alas. Tämä vähentää lehmän ruokahalua ja  
energiansaanti vähenee entisestään. Hivelic Ketoosi Plus 
on suunniteltu ylläpitämän veren sokeritasoa.  
Hivelic Ketoosi Plus sisältää runsaasti propyleeniglykolia  
ja lisäksi mm. natriumpropionaattia ja glyserolia.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

44,30 sis.alv. 24%

ANNOSPISTOOLI

LIFESTART ON
•   ternimaitovalmiste erityisesti vastasyntyneille eläimille
• sisältää runsaasti maitohappobakteereja, 
 ternimaitoa, vitamiineja ja energiaa

100 ml 28,90

sis.alv. 14%

Annospistooli

24,50

sis.alv. 24%

LIFESTART - POTKUA ELÄMÄÄN

Hedelmällisyysvitamiiniseos naudoille tiinehtymättö- 
myysongelmiin. Kiimanni sisältää mm. beetakaroteenia  
sekä kaikkia tärkeimpiä hivenaineita ja vitamiineja, joilla 
on yhteyttä hedelmällisyyteen. Kiimanni sisältää lisäksi 
pötsin toimintaa tehostavaa elävää hiivaa.

7 kg 30,90 sis.alv. 14%

Märehtijän pötsin ruokintaperäistä happamuutta tasa-
painottava jauhe, joka sisältää myös pötsin mikrobitoi-
mintaa edistäviä aineita, mm. elävää hiivaa.

BIORUMIN

5 kg 28,90 sis.alv. 14%

Konstailematon täydennysrehuseos märehtijöille ketoosi-
riskin vähentämiseen. Hivelic Proppi 100 % on puhdasta 
propyleeniglykolia sisältävä energialiuos, johon on lisätty 
runsaasti maksan toimintaa edistävää koliinikloridia.  
Hivelic Proppi 100 % energia-arvo on erittäin korkea  
20 MJ/kg ja siksi se sopii erikoistuotteeksi yksittäisiin  
syömättömyys- ja ketoosi- eli asetonitautitapauksiin.

5 litraa 20,00 sis.alv. 14%

HIVELIC PROPPI 100 %

HIVELIC KALSIUM PLUS

5 litraa 119,00 sis.alv. 14%

Tuotteeseen on yhdistetty erittäin nopeasti imeytyvä  
kalsium, energiaa antava propyleeniglykoli ja maksan  
toimintaa edistävät B-ryhmän vitamiinit.  
Hivelic Kalsium Plus on tehokas, nopeavaikutteinen  
ja helppokäyttöinen tuote. Annetaan pienenä annok- 
sena vähentämään poikimahalvausriskiä.

KIIMANNI



YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

RoboBlue® Nännikumi 20M

RoboBlue® Lyhyt maitoletku

RoboBlue® Maitosuodatin

1000 tuntia tai 3000 lypsyä

Pakkaus: 4 kpl
10x18 / 10x18 mm

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

Tarkemmat tuotetiedot: www.finnlacto.fi 

1670

2450

2400
570 x 44 mm

4380
1040 x 44 mm

ø B 

ø A

ø C 

Robot
adaptable Delaval.

ø A

ø B 

ø C 

ø D

ø 20 
mm

ø26 mm

adaptable 927259-01
cod. 0000/0680

roBot
milking liner

R
165  mm

adaptable DELAVAL
cod. 0000/0720

adaptable  DELAVAL VMS 917013-01
cod. 2200/0603

ø A ø B = ø10mm x 18mm
ø C ø D = ø10mm x 18mm
172 (mm) length 
178 (mm) length

ø A ø B ø C = ø11,5mm x 20mm x 3,5mm 
250 (mm) length

www.spaggiarigomma.it

Made in Italy
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ø D
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milking liner

R
165  mm

adaptable DELAVAL
cod. 0000/0720

adaptable  DELAVAL VMS 917013-01
cod. 2200/0603

ø A ø B = ø10mm x 18mm
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Made in Italy

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

Made in Italy

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

4070
20 litraa

38300
200 litraa

4210
20 litraa

39600
200 litraa

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

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

Kotimainen

Kotimainen

RINNAKKAISTUOTTEET ROBOTTILYPSYYN

ROBOBlueROBO Red



TILAUSLIPUKE
MARRASKUUN 2017 TARJOUKSET
Hinnat sis. alv:n 24%. Osa tuotteista toimitusmyyntinä.
Tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tuottajanumero

Nimi

Osoite

Reitti

Puhelin

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

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

ROBO Red

Tarkemmat tuotetiedot: www.finnlacto.fi

RoboRed® Pesuharja, 
A3/A4 - 2 kpl 3650

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

2760
620 x 78 mm

5340
1125 x 78 mm

RoboRed® Harjapesuaine
Lypsyroboteille. Sisältää: Vetyperoksidia, 
etikkahappoa ja peretikkahappoa
Pakkaukskoko: 20 litraa
tai 200 litraa. Lava: 24 x 20 litraa. 6560

20 litraa

RoboRed® Emäspesuaine
Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille. 
Sisältää: Natriumhydroksidia
Pakkaukskoko: 20 litraa tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa. 

3500
20 litraa

33000
200 litraa

Kotimainen

RoboRed® Hapanpesuaine
Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Sisältää: Fosforihappoa ja sitruunahappoa
Pakkaukskoko: 20 litraa tai 200 litraa. 
Lava: 24 x 20 litraa. 

4200
20 litraa

39500
200 litraa

Kotimainen

Kotimainen

RoboRed® Emäspesuaine, 20 L _____ ast. 35,00
RoboRed® Emäspesuaine, 200 L _____ ast. 330,00

RoboRed® Harjapesuaine, 20 L _____ ast. 65,60

RoboRed® Hapanpesuaine, 20 L _____ ast. 42,00
RoboRed® Hapanpesuaine, 200 L _____ ast. 395,00

RoboRed® Sekalava 24 x 20 L * _____ lavaa -10 % 
 ______ x RoboRed® Hapanpesuaine (37,80 €)
 ______ x RoboRed® Emäspesuaine (31,50 €)
______ x RoboRed® Harjapesuaine (59,00 €)

RoboRed® Sekalava, 2 x 200 L * _____ lavaa -5 %
1 x RoboRed® Hapanpesuaine (376,00 €)
1 x RoboRed® Emäspesuaine (313,00 €)

RoboRed® pesuharja, A3/A4 _____ pss 36,50

RoboRed® Maitosuodatin, 1125x78 mm _____ ltk 53,40
RoboRed® Maitosuodatin, 620x78 mm _____ ltk 27,60

RoboBlue® Hapanpesuaine, 20 L _____ ast. 40,70
RoboBlue® Hapanpesuaine, 200 L _____ ast. 383,00

RoboBlue® Emäspesuaine, 20 L _____ ast. 42,10
RoboBlue® Emäspesuaine, 200 L _____ ast. 396,00

RoboBlue® Sekalava, 24 x 20 L * _____ lavaa -10 %
______ x RoboBlue® Hapanpesuaine (36,60 €)
______ x RoboBlue® Emäspesuaine (37,90 €)

RoboBlue® Sekalava, 2 x 200 L * _____ lavaa -5 %
1 x RoboBlue® Hapanpesuaine (364,00 €)
1 x RoboBlue® Emäspesuaine (376,00 €)

RoboBlue® Nännikumi 20M _____ ltk 16,70

RoboBlue® Lyhyt maitoletku, 4 kpl _____ pss 24,50
RoboBlue® Pitkä maitoletku, 25 m _____ kpl 193,00

RoboBlue® Maitosuodatin, 570x44 mm _____ ltk 24,00
RoboBlue® Maitosuodatin, 1040x44 mm _____ ltk 43,80

* Suoraan tehtaalta rahtivapaasti



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Meijerin juomakuppi, emaloitu
• vahva ja kestävä • valurautainen
• 1/2” venttiililiitäntä • emalipinnoite
• tilavuus 3 l

61,70 €

LaBuvette F110 juomakuppi 
terästä
• kupin pohjassa tyhjennystulppa
• sis. putkiventtiili 3/4”
• kiinnitys myös nurkkaan

81,20 €

LaBuvette Thermolac  
40 GV juoma-allas
• 1 sulkupallolla • n. 15 eläimelle
• 66 x 56 x 64 cm

468,00 €

LaBuvette Thermolac 75 GV 
juoma-allas
• 2 sulkupallolla • n. 30 eläimelle
• 99 x 53 x 66 cm

669,00 €

LaBuvette Lakcho  
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla
• polypropyleeniä • kylmäpihattoihin
• max. 15 eläimelle • 24 VAC / 80 W

213,00 €

Labuvette Caldolac 5 
lämmitettävä juomakuppi 
uimurilla ja säädettävällä  
24 VAC / 180 W vastuksella
• polypropyleeniä • max. 15 eläimelle
• soveltuu myös alhaisiin lämpötiloihin
• säädettävä uimuri

308,00 €

282,00 €

LaBuvette Bigcho 2 
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla
• alumiinirunko • kylmäpihattoihin
• max 15 eläintä • 24 VAC / 80 W
• pohja ruostumatonta terästä

LaBuvette Stall 3000 EL  
juomakuppi
• seinälle, esim. sairaskarsinaan
• läppäventtiili 18 litraa/min (4 bar)
• lämmitysvastus, teho 150 W/24 V
• leveys 41 cm • korkeus 70 cm
• syvyys 44 cm • tilavuus 30 litraa

442,00 €

52,70 €

697,00 € 66,20 €

LAC-RST juomakuppi uimurilla
• tilavuus 4 L
• sis asennussarjan

LaBuvette Michigan DUO RST juoma-allas

LaBuvette Michigan DUO RST 
juoma-altaan lämmityssarja

UUTUUS

UUTUUS

Rahtivapaasti tuottajapalvelun toimipisteeseen.  
Tilatoimituksiin lisätään rahti. Hinnat sis. alv. 24%.

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

• uimuriventtiilin tuotto 80  l/min (4 Bar)
• helppo pitää puhtaana, 
 tyhjennystulppa pohjassa
• veden pinnankorkeus säädettävissä
• allas valmistettu ruostumattomasta teräksestä
•  altaan yläreuna sisäänpäin vedetty: estää loiskeita
• runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
• runko eristetty polyuretaanilla
• lämmitys lisävarusteena

Uimuriventtiilillä varustettu juoma-allas

UUTUUS

Juomakupit
LAC-RST Juomakuppi uimurilla 4 l ......................kpl x 52,70
Juomakuppi 3 l sininen, emaloitu ......................kpl x 61,70 
Juomakuppi teräs, F110 ......................kpl x 81,20
Eristetyt altaat 
Thermolac 40 GV, juoma-allas 1 sulkupallo  ......................kpl x 468,00
Thermolac 75 GV, juoma-allas 2 sulkupalloa ......................kpl x 669,00

Lämmitettävät kupit
LaBuvette Lakcho 80W, lämmitett. kuppi 1631 Uimurilla ......................kpl x 213,00
LaBuvette Caldolac 5, Lämmitettävä juomak. ......................kpl x 308,00
LaBuvette STALL 3000 EL ......................kpl x 442,00 
LaBuvette Bigcho 2, lämmitettävä juomak. 80W ......................kpl x 282,00 
LaBuvette Bigcho Michigan DUO RST juoma-allas ......................kpl x 697,00 
LaBuvette Bigcho Michiagan DUO RST juoma-altaan lämmityssarja ............kpl x 66,20 
LaBuvette Normandy juomakuppi uimurilla ......................kpl x 261,00 
LaBuvette Normandy juomakupin jalusta 56 cm ......................kpl x 97,80 
LaBuvette Normandy juomakupin lämmityssarja 80W ......................kpl x 52,70

Kipattavat altaat 
LAC Kipattava juoma-allas 150 l ......................kpl x 735,00 
Täydell. Kipattava juoma-allas FL100 seinäkiinnitys ......................kpl x 535,00 
Juoma-altaaan FL100 säädettävät jalat ......................kpl x 101,00

Asennusputket lämmitetettäville kupeille 
LaBuvette PU-asennusputki, 100 cm (valuun) 388/280 ......................kpl x 173,00 
LaBuvette PU-asennusputki, 60 cm (pintaan) ......................kpl x 127,00 
LaBuvette PU-asennusputki, 40 cm (pintaan) ......................kpl x 103,00

Muuntajat 
Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 100 W ......................kpl x 70,70 
Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 250W ......................kpl x 97,80 
Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 350 W ......................kpl x 115,00 
Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 500 W ......................kpl x 142,00

Venttiilit
Nappiventtiili ......................kpl x 18,80
Läppäventtiili ......................kpl x 21,10
Säädettävä putkiventtiili ......................kpl x 27,10 
Suora putkiventtiili ......................kpl x 28,60 
F110 kupin venttiili ......................kpl x 39,10

Tilauslipuke MARRASKUUN 2017 TARJOUKSET

Hinnat sis. alv:n 24 %.OSA TUOTTEISTA TOIMITUSMYYNTINÄ



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

100 W - 70,70 €
250 W - 97,80€

350 W - 115,00 €
500 W - 142,00 €

18,80 €

21,10 €

27,10 €

28,60 €

39,10 €

261,00 €

97,80 €

Mitat:
• allasosan pituus 70 cm • altaan syvyys 32 cm • tilavuus n. 70 litraa
• kokonaispituus 100 cm • leveys 50 cm
• korkeus säädettävillä jaloilla 55-70cm 
• uimurin tuotto max. 80 l/min
• vesiliitäntä 3/4”

LaBuvette PU-asennusputki lämmitettäville juomakupeille 
(Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5)
• suojaa vesiputken jäätymiseltä sekä sisätiloihin asennettuna että ulkotiloissa
• betonivaluun 1000 mm
• pinta-asennukseen 600 mm ja 400 mm

KKM-muuntajat 230/24 VAC lämmitettäville juomakupeille 
(Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5)
• IP34-suojausluokka

Säädettävä putkiventtiili
• säätöalue (4 bar), 0-24 l/min
• 1/2” kierreliitos
• sopii useimpiin markkinoilla 

oleviin juomakuppeihin (esim. 
Meijerin juomakuppi)

Nappiventtiili
• sopii esim. Meijerin ja A-L:n juomakuppeihin, 

satulaliittimellä myös suoraan vesijohtoputkeen
• venttiili 1/2” kierreliitoksella, teho 18 l/min
• toimii suoraan ventiilin nappiin painamalla

Läppäventtiilisarja
• sopii esim. Meijerin että A-L:n juomakuppeihin
• venttiili 1/2” kierreliitoksella, teho 18 l/min (4 bar)
• läppä kiinnityspultilla

Suora putkiventtiili
Säädettävällä putkiventtiilillä
• säätöalue 0-24 l/min
• 1/2” liitos

F110 kupin venttiili, 
täydellinen

Kipattava juoma-allas, 100 l
Kestävä ja helppohoitoinen
• allas ruostumatonta terästä
• tukeva galvanoitu runko
• voidaan asentaa joko lattiaan 
 tai seinään
• huoltokohteiita on vähän
Juoma-altaan käytännön toiminta
• korkeus säädettävissä
• hygieeninen
• kipattavuus helpottaa altaan 
 tyhjentämistä ja puhdistamista
• pohjan pyöreä muoto nopeuttaa 
 altaan puhdistamista oleellisesti

LaBuvette Normandy juomakuppi uimurilla
Uimuriventtiilillä varustettu iso juomakuppi
• uimuriventtiilin tuotto 7  l/min (4 Bar)
•  helppo pitää puhtaana, 
•  tyhjennystulppa
•  veden pinnankorkeus säädettävissä
•  valmistettu HDPE:stä
•  saumaton kuppirakenne
•  kupin reunassa RST-kehys estää 
 puremasta kuppia
•  lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena

LaBuvette Normandy  
juomakupin jalusta 56cm

LaBuvette Normandy  
juomakupin lämmityssarja 80W

1000 mm, valuun - 173,00 €
600 mm, pintaan - 127,00 €
400 mm, pintaan - 103,00 €

FL 100 - 535,00 €
FL 100 säädettävät jalat - 101,00 €

LAC Kipattava juoma-allas, 150 l
•  kestävä ja helppohoitoinen
•  allas ruostumatonta terästä
•  tukeva galvanoitu runko
•  huoltokohteita on vähän
•  kipattavuus helpottaa altaan 
 tyhjentämistä ja puhdistamista
• hygieeninen
•  pohjan pyöreä muoto 
 nopeuttaa altaan 
 puhdistusta oleellisesti
•  tilavuus 150 litraa
• leveys 203, syvyys 73, korkeus 90 cm

735,00 €UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

52,70 €UUTUUS



PMR-rehuvalikoima lypsyrobottitiloille

Raisioagron Raisioagron uusi PMR-
tuotekosepti on kehitetty 
lypsyrobottitiloille, joilla on 
aperuokinta robottirehun lisänä. PMR-
valikoima sisältää erilaisia korkean 
energiatason houkutusrehuja, joiden 
maittavuus on erinomainen.

PMR-rehuja on saatavana kaikissa 
rehusarjoissamme; Benemilkissä, 
Maiturissa ja Optissa.

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Aseto-Melli Robo ja -Energialiuos

• Tuttu Aseto-Melli on saanut 
rinnalleen rakeisen Aseto-Melli
Robon ja Aseto-Melli
Energialiuoksen. Molemmat 
uutuudet sopivat glukoosin lähteeksi 
lypsykauden alkuun.

• Kaikkia Aseto-Mellejä yhdistää runsas 
propyleeniglykolipitoisuus ja hyvä 
maittavuus. Käyttökelpoista energiaa 
tiiviissä muodossa.

TONKKAPOSTI MARRASKUU 2017

Maitotilan kannattavuus paranee ja ympäristövaikutukset pienenevät Raisioagron uudella Kestävää 
Tuottavuutta -konseptilla. Tarkempi ruokinta edesauttaa eläinten hyvinvointia ja vähentää poistoja, 
jolloin tuotos kasvaa ja rehuhyötysuhde kohenee. Innovatiiviset rehut, huolellisesti suunniteltu 
ruokinta, tuotannon seuranta ja mitattavuus sekä uudet Green-rehut ovat kaikki osa Kestävää 
Tuottavuutta -kokonaisuutta

Uutta ajattelua maitotilan ja 
ympäristön hyväksi

• Uusien Green-täysrehujen teho perustuu kuorittuun kauraan yhdistettynä 
väkirehun prosessointiin. Lopputuloksena on maidontuotoksen nousu.

• Rehun valkuaiskoostumusta on parannettu, jolloin typpi ja metaanipäästöt 
pienentyvät.

• Rehua kuluu vähemmän maitolitraa kohti

Benemilk Green ja Maituri Green

Haapavesi, Ylivieska, 
Kärsämäki
Joonas Peltola
044 782 1325

Alavieska, Kalajoki, 
Sievi
Markus Anttiroiko
0500 261791

Oulainen, Siikajoki, 
Raahe, Muhos
Eija Annola
044 782 1326

Perintä meijeritilistä 
tai lasku oman 
meijerin kautta!



Yhteyshenkilösi Raisioagrossa: Hinnat voimassa toimituksiin viikolle 48 asti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Luomu-Maituri 18
• Rakeinen ja maittava täysrehu
• Energia- ja valkuaistarpeen lisäksi myös kivennäisten, 

hivenaineiden ja vitamiinien saanti on huomioitu.
• Sisältää orgaanista seleeniä

Luomu-Maituri 25
• Maittava puolitiiviste 
• Sisältää tarvittavat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit
• Runsaasti orgaanista seleeniä

TONKKAPOSTI MARRASKUU 2017

Luomu-Maiturit ovat korkealaatuisista luomuraaka-aineista valmistettuja täysrehuja luomutuotantoon. Niiden 
valmistuksessa on noudatettu samoja ravintoainevaatimuksia ja periaatteita kuin tavanomaisissa Maitureissakin. 
Luomu-Maitoreiden valkuaislähteinä ovat luomurypsipuriste sekä luomuhärkäpapu.

Lisää kestävyyttä ja tuotosta Luomu-Maitureilla

Luomu-Maituri 30
• Maittavan ja rakeisen tiivisteen avulla 

voidaan lisätä kotoisen luomuviljan 
käyttöä.

• Tiiviste ei sisällä kivennäisiä, 
kivennäistäydennykseksi luomu-
kelposet Melli-kivennäiset.

• Rypsipuristetta yli puolet
maksimoi oman luomuviljan käytön

Seleeni-E-Melli TMR appeeseen

• jauheinen täyskivennäinen lypsäville
• voidaan pitää vapaasti tarjolla, 

annostella automaatilla tai sekoittaa 
appeeseen.

• erittäin korkea E-vitamiinipitoisuus
• paljon orgaanista seleeniä
• kesä- ja talviruokintaan

365,- 1000 kg SSK + alv + rahti

Umpi-Melli TMR

• Umpikauden kivennäinen. Varmistaa 
ummessaolevan lehmän 
tasapainoisen kivennäisruokinnan 
100 grammalla päivässä.

• kalkiton umpikivennäinen
• päiväannoksessa E-vitamiinia 1000mg
• sisältää orgaanista seleeniä

998,- 500 kg SSK + alv + rahti

LUOMULUOMU

Haapavesi, Ylivieska, 
Kärsämäki
Joonas Peltola
044 782 1325

Alavieska, Kalajoki, 
Sievi
Markus Anttiroiko
0500 261791

Oulainen, Siikajoki, 
Raahe, Muhos
Eija Annola
044 782 1326

Perintä meijeritilistä 
tai lasku oman 
meijerin kautta!



OMA-ruokinta vastaa tilasi tarpeisiin

OMA-kivennäinen tai OMA-rehu 
voidaan suunnitella tilakohtaisesti 
kotoisten rehujen analyysin 
mukaan vastaamaan tilan eläinten 
tarvetta. Näin lehmien terveys ja 
hedelmällisyys turvataan kaikissa 
tilanteissa.

Kysy lisää 
asiakkuusvastaavaltamme!

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Viljat lopussa? Opti Viljaa tilalle!

Opti 34 täydentää omaa viljaa tai 
täysrehua ja erityisesti vähän 
valkuaista sisältävää säilörehua. 
Monipuolinen valkuaiskoostumus ja 
mukavasti energiaa.

Opti 23 on monipuolinen 
täydennysrehu, jota voidaan käyttää 
täysrehun tavoin tai täydentämään 
omaa viljaa. Sopii erityisesti vähän 
valkuaista sisältävän ja sokeripitoisen 
säilörehun rinnalle.

Opti-Vilja on edullinen 
vaihtoehto ostoviljalle. 
Se on helppokäyttöinen, 
monipuolinen 
rakeistettu viljarehu, 
jonka jokainen 
tärkkelysjyvänen 
saadaan hyödynnettyä 
sulavuutta parantavan 
prosessoinnin avulla.  

Epävakainen kesä on 
haaste rehujen ladulle
Kotoisten rehujen analyysit luovat perustan onnistuneelle 
ruokinnalle. Säilörehun kivennäispitoisuudet vaihtelevat varsin 
runsaasti. Fosfori näyttää jääneen nytkin alemmalle tasolle, 
mikä on syytä ottaa huomioon kivennäistäydennyksessä.

Viljan puinnit venähtivät myöhäiseksi. Osa korjasi 
tuleentumattoman viljan säilörehuksi, mikä ei vähennä 
mahdollista homeongelmaa, jos niitä kasvustoon muodostui.

Tilakohtainen OMA-kivennäinen tai OMA–rehu voidaan säätää 
kotoisten rehujen analyysin mukaan vastaamaan eläinten 
tarvetta, jolloin niiden terveys ja hedelmällisyys turvataan 
kaikissa tilanteissa. Rehuun on mahdollista lisätä myös 
toksiininsitoja, joka vähentää ruokinnallisia ongelmia, mikäli 
oman viljan tai säilörehun laatu epäilyttää.

TONKKAPOSTI MARRASKUU 2017

Merjan 
vinkki

Amino-Maituri 10 000 
puolitiiviste täydentää omaa viljaa ja 
tarvittaessa täysrehua. Helpottaa 
ruokinnan tärkkelyspitoisuuden 
hallintaa. Sisältää propyleeniglykolia, 
joka ehkäisee piilevää ketoosia ja 
parantaa tiinehtyvyyttä.

Amino Maituri 30 Täydentää omaa 
viljaa tai täysrehua jaerityisesti vähän 
valkuaista sisältävää säilörehua. 
Monipuolinen valkuaiskoostumus ja 
runsaasti energiaa.

• Opti Vilja on aito viljan täydentäjä!
• Korkea energia, sisältää ohraa, 

vehnää ja kauraa
• Erillisruokintaan ja appeeseen sopiva 

rakeinen vilja
• Korvaa viljaa 1:1

Haapavesi, Ylivieska, 
Kärsämäki
Joonas Peltola
044 782 1325

Alavieska, Kalajoki, 
Sievi
Markus Anttiroiko
0500 261791

Oulainen, Siikajoki, 
Raahe, Muhos
Eija Annola
044 782 1326

Perintä meijeritilistä 
tai lasku oman 
meijerin kautta!



Tama Edge to Edge käärintäverkot

• Suomen pisin käärintäverkko, 4500 metriä
• Muut koot 3600m ja 2800m 
• Edullisempi Ecobull 3000 m
• Verkko levittyy aina tasaisesti paalin laidasta laitaan
• Vetolujuus huippuluokkaa, erittäin kestäviä
• Tehtaan tuki ongelmatilanteissa

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Vertaile aina paali- tai 
metrikustannusta 
rullakustannuksen sijaan! 
Vaihda käärintäkalvo sekä 
-verkko nyt pidempiin ja
vähennät pellolla 
rullanvaihtoja. 
Riittoisimmilla rullilla 
säästät aina aikaa ja 
vaivaa. 

Kiitos – teimme yhdessä 
hyvää yli 25 000 euron 
edestä!
Keräsimme päättyneellä kaudella Rinta- ja 
Eturauhassyöpäyhdistyksille upean 25 000 € 
lahjoituksen. Lahjoitus tullaan käyttämään 
yhdistysten vertaistukitoimintaan. Kiitos teille sadat 
suomalaiset maidontuottajat!

Lokakuussa alkavalla ennakkokaudella on 
myynnissä edelleen sininen käärintäkalvo. 
Jokaisesta rullasta lahjoitetaan kolme
euroa Eturauhassyöpäyhdistykselle. 

TONKKAPOSTI MARRASKUU 2017 

Triowrap ja Trioplus -käärintäkalvot
• Kestävyys omaa luokkaansa
• Triowrap 750 mm * 1500 m ja 

750 mm * 1700 m, 25 –mikroninen, 
saatavana valkoisena ja vihreänä
• Trioplus 750 mm * 1900 m, 21 –

mikroninen, saatavana valkoisena, 
vihreänä sekä sinisenä

• TrioPlus –tuotteella jopa lähes 5 % 
säästöt per paali halvempaan 
vakiokalvorullaan verrattuna

Monipuoliset siemenet hyvissä ajoin!
Vaikean korjuuajan vuoksi siemenistä 
saattaa tulla tänä vuonna pulaa. 
Siementen hankinta on järkevää siten jo 
nyt, jotta saat juuri sitä mitä haluat.

Monipuolinen nurmiseos on tutkitusti 
tämän päivän juttu!

Raisioagron monipuolinen 
nurmisiemenvalikoima palvelee 
sinunkin lehmiä!

Säilöntäaineiden ennakkokausi on nyt 
kuumimmillaan!

• Valikoimissa SiloSolve, biologinen 
säilöntäaine sekä Safesil, turvallinen 
suolaliuos.

• Soveltuvat monipuolisesti eri 
nurmikasveille, turvallisia koneille ja 
helppoja käyttää

• Tilaa nyt, tuotteet edullisimmillaan, 
toimitus ja maksu talvi/kevät 2018

Syöpä-
yhdistysten 
tukemiseen!

Haapavesi, Ylivieska, 
Kärsämäki
Joonas Peltola
044 782 1325

Alavieska, Kalajoki, 
Sievi
Markus Anttiroiko
0500 261791

Oulainen, Siikajoki, 
Raahe, Muhos
Eija Annola
044 782 1326

Perintä meijeritilistä 
tai lasku oman 
meijerin kautta!







Kuumennuskäsitellyt rehu
ratkaisut seosruokintaan!

Seosruokinnan viljan korvaamiseen ja valkuai-

sen täydentämiseen tarkoitetut kuumennuskäsi-

tellyt täydennysrehut saat toiveiden mukaan 

joko rakeisena tai mureisena olomuotona. 

Kuituseos
Sulavia kuituja ja viljaa sekä hieman rypsiä sisältävä 
monipuolinen täydennysrehu seosruokintaan.
Energiaa 12,6 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 18 % ka

Pakkauskoko: Irto

Valkuais-Krono
Monipuolinen pötsin toimintaa tasoittavia kuituja sisäl-
tävä valkuaistiiviste seos- ja erillisruokintaan.
Energiaa 11,7 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 33 % ka

Pakkauskoko: Irto

Viljamix
Tasalaatuinen viljaa korvaava täydennysrehu seosruo-
kintaan. Vastaa energiavahvuudeltaan hyvälaatuista 
kauraa. 
Energiaa 12,0 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 11,8 % ka

Pakkauskoko: Irto

Tiiviste-Krono
Vahva ja maittava valkuaistiiviste seos- ja erillis- 
ruokintaan. 
Energiaa 11,6 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 35 % ka

Pakkauskoko: Irto

Viljaseos
Korkea energinen viljaa korvaava täydennysrehu seos-
ruokintaan. Vastaa energiavahvuudeltaan hyvälaatuista 
ohraa.  
Energiaa 13,1 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 12,9 % ka

Pakkauskoko: Irto

Rypsi-Krono
Kuumennuskäsitelty melassoitu rypsirouhe.  
Energiaa 11,6 MJ/kg ka
Raakavalkuaista 36 % ka

Pakkauskoko: Irto, 30 kg ja 700 kg

TOIMIVAT RUOKINTA
RATKAISUT TILALLESI!

Korvaa kotoinen vilja – nosta  
viljan kuumennuskäsittelyllä  
+1 kg/le/pv maitotuotosta

Rypsillä maito läikkymään!
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Apunasi Hankkĳ an asiantuntĳ amyyjät:

Lisätietoja tuotteistamme:
www.suomenrehu.� 
www.hankkĳ a.� 

Teemu Männikkö ...............p. 010 40 27956
Hannu  Aitto-Oja ................p. 010 76 84891
Esa Lankila ..............................p. 010 76 84642

Justuksen
valikoimissa

laajeneva valikoima
Suomen Rehu
säkkirehuja.

SUOMEN REHU -TUOTTEET
Marraskuu 2017

KUN KAIKKI ON KOHDALLAAN
40 KG MAITOA/PÄIVÄ • 3,5 % VALKUAISTA • 4,2 % RASVAA

Pitoisuudet, maitomäärät ja kuntoluokat kohdalleen! Uusilla Suomen Rehu -ruokinta-
ohjelmilla kolme tehokasta polkua menestyvään maidontuotantoon.

Vastapoikineen lehmän oikea ruokinta luo pohjan tuottoisalle lypsykaudelle. Vastapoikineiden  terveyden ja 
hedelmällisyyden säilyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää välttää voimakasta laihtumista ja pötsin 
happamoitumista. Loppulypsykaudella puolestaan energian ohjaaminen maidontuotantoon kudosrasvojen 
sĳ aan on avaintekĳ ä onnistumiseen. Uudet Suomen Rehu-ruokintaohjelmat vastaavat alku- ja loppulypsy-
kauden haasteisiin muodostamalla kolme polkua menestyvään maidontuotantoon: kuntoluokat kuntoon, 
runsaasti maitoa ja lisää pitoisuuksia.

Katso uudistuneet ruokintaohjelmat osoitteesta www.suomenrehu.�  ja kysy lisää myyjiltämme tai meĳ eristä.

Voimmeko 
auttaa 

Sinua menes-
tymään?

Kuntoluokat kuntoon! Runsaasti maitoa! Lisää pitoisuuksia!

Auto-Energy Auto-Krossi I

Auto-Krossi II

Auto-Krossi III UUDISTETTU!

Auto-Krossi IV UUDISTETTU!

Hyvän syönnin tukeminen ja 
liiallisen laihtumisen ennalta-
ehkäisy alkulypsykaudella sekä 
kuntoluokan korjaus loppu-
lypsykaudella

Korkean kokonaissyönnin 
tukeminen ja ketoosin 
ennaltaehkäisy

Optimaalinen energia-valkuaistasapaino, 
hapanpötsin välttäminen 
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Jos jätät desinfioinnin tekemättä, menetät
suurimman osan pesun tuomasta hyödystä

TILAUSKUPONKI
MARRASKUUN 2017 TARJOUS

Hinnat sis. alv 24%

Juomakupeissa oleva lima on 
merkki runsaasta bakteerikasvusta!

Huomaa, että vasikkapuolen
juomakupissa olevassa sonnassa
piilee EHEC:in vaara!

Muista myös pestä ja desinfioida
poikimakarsinoiden juomakupit.

Virkon S on paras aine myös
jalka-altaisiin, koska siinä on
liuoksen tehoa osoittava
punainen indikaattoriväri.

Virkon S tehoaa hyvin myös
sorkkatulehdusten aiheuttajiin!

Virkon S käytössä edullista

Virkon S 2,5 kg
= 250 litraa 1 % desinfiointiliuosta

Lisätietoja osoitteesta  
www.virkon.com

Pharmaxim
puh. (02) 2437 600   

Vain puhtaan pinnan desinfiointi kannattaa!

Virkon S on ainoa desinfiointiaine, joka
•  tuhoaa bakteerien lisäksi myös kaikki virukset
•  on yhtä tehokas +4°C kuin +24°C lämpötilassa
• on täysin turvallista eläimille, ihmisille ja ympäristölle

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Virkon S 2,5 kg _____kpl à 74,00

Virkon S 5 kg _____kpl à 131,00

Virkon S 10 kg _____kpl à 219,00



Tee nyt hyvä päätös,
joka tuo turvaa ja tuottoa
pitkälle tulevaisuuteen.

Soita ja kysy: Harri Pihlaja
puh. 045 268 5380 tai 040 512 0223

Pitkäaikaisena maidontuottajana
Harri Pihlaja tuntee eläimet ja tuotantotilat. 
Urajyrsintä hoituu kätevän kokoisilla koneilla,  
ammattitaidolla ja navetan tuotantoa 
mahdollisimman vähän häiriten. Jyrsimet ovat
polttomoottorikäyttöisiä, jolloin häiritseviä 
sähköjohtoja ei tarvita.

Pieni investointi urajyrsintään voi maksaa 
itsensä takaisin moninkertaisesti!

Urajyrsintä lisää pitoa betonipinnoilla niin sorkille kuin saappaille

Tilaa Pihlajan Harrilta URAJYRSINTÄ 
navetan betonilattialle ja ritiläpalkeille!

Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa urajyrsintä tehdään
useimmille yli 5 vuoden ikäisille tuotantotilojen betonilattioille.
Käytännön kokemukset osoittavat urajyrsinnän tuovan selkeitä
taloudellisia etuja, kuten
• lehmien loukkaantumisriskit pienenevät
• arat syövät enemmän
• kiimat havaitaan helpommin
• tuotos nousee
• energiankulutus per tuotettu maito-kg laskee

Näin vähennät
merkittävästi
lehmien 
liukastelua
tuotanto-
tiloissa:

• Urajyrsintä kovapalajyrsimellä 4 € / m2  + alv.
• Timanttisahattuna urat ( teräväli 2 cm, urasyvyys 3 mm)      5,50 €  / m2  + alv.
+ lisäksi ainoastaan kilometrikulut

Timanttisahaus 
kohtelee betonia
“hellävaraisesti”

Voit kysyä kokemuksia tehdystä työstä 
Lilndholmin tilalta puh. 040-772 9248 

/pihlajanmonitoimi




