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Nimi:
Tuottajanumero: 
Osoite:
Puh.nro: 

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

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

Tuote Koko Hinta € Määrä
F 2 Robo E 20 l 39,00
F 2 Robo E 200 l 328,00
F 3 Robo KE 60 l 109,00
F 3 Robo KE 200 l 318,00
F 4 Robo H 20 l 46,00
F 4 Robo H 60 l 143,00
F 4 Robo H 200 l 328,00
F 5 Robo D 20 l 67,00
F 5 Robo D 200 l 455,00
F 6 Robo V 20 l 78,00
F 6 Robo V 60 l 199,00
F 6 Robo V 200 l 554,00
F 10 Hype 20 l 52,00
F 19 Supe 20 l 75,50
F 11 Softsan 20 l 80,00
Kiilto Vario -vaahdotuslaite 1 kpl 229,00

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tarkista valikoima omasta myymälästäsi.  
Yhteensä vähintään 180 litran pesuaineostoksesta saat lahjaksi nokkakärryn.  

Yli 600 € (alv 0%) tilaukset rahtivapaasti tilalle toimitettuna. Tilatoimitusmaksu 30 €, alv 0 %. 
Lavamaksu 8 € (alv 0 %).

Kiilto Robo -tuotteet
touko- kesäkuun tarjoukset

Tilauskuponki 05-06 / 2018

F 10 Hype
Vahvasti emäksinen, kloori-
pitoinen vaahtopesuaine.

20 l

F 19 supe
Emäksinen vaahtopesuaine 

kevytmetallipinnoille.
20 l

F 11 soFTsan
Emäksinen, desinfioiva 

vaahtopesuaine 
kevytmetallipinnoille.

 20 l

noKKaKärry
Kätevyytensä ansiosta jokapaikan kuljetuskärry tavaransiirtoon.
Tavaransiirrossa kuljetuskärry säästää työntekijän selkää, jolloin 

vältytään venähdyksiltä ja työ sujuu nopeammin ja turvallisemmin.

Pehmeät pyörät helpottavat liikuttavuutta, hyvät kahvat ja 
niiden suojat lisäävät turvallisuutta. Taakka pysyy hyvin kyydissä, 

koska kieli on kunnollisen kokoinen eli osa, jonka päälle taakka tulee 
ja jonka varassa se kallistetaan pyörien päälle. 

Nokkakärry mahtuu myös paketti- ja kuorma-autoon, joten se on 
mainio työväline tavarankuljetuksessa ja lastaamisessa, 

kun esimerkiksi täytyy siirtää 60 litran tynnyreitä. 

Saat nämä nokkakärryt kaupan päälle, 
kun ostat vähintään 180 litraa pesuaineita.

F 2 robo e
Vahvasti emäksinen 

vaahtoamaton pesuaine.
20 l

200 l

F 4 robo H
Vahvasti hapan pesuaine, 
toimii kaiken kovuisissa 

vesissä.
20 l
60 l

200 l

F 5 robo d
Laajakäyttöinen desin-
fiointiaine lypsyrobotin 

harjojen käsittelyyn.
20 l

200 l

F 6 robo v
Käyttövalmis, jodipitoinen vedinkastoaine. 
Sisältää suojaavaa glyserolia.
20 l  60 l   200 l

F 3 robo Ke
Vahvasti emäksinen, 

klooripitoinen
vaahtoamaton pesuaine.

60 l
200 l

F 4 robo H
Vahvasti hapan pesuaine, 

kaiken kovuisiin vesiin.
20 l
60 l

200 l

F 6 robo v
Käyttövalmis jodipitoinen 

vedinkastoaine.
Sis. suojaavaa glyserolia.

20 l
60 l

200 l

KiilTo vario -vaaHdoTuslaiTe
Erinomainen apuväline pesuaineen levitykseen.
1 kpl
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Jos jätät desinfioinnin tekemättä, menetät
suurimman osan pesun tuomasta hyödystä

TILAUSKUPONKI
TOUKOKUUN 2018 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 50 x 5 g _____pkt pkt 28,00

Virkon S 2,5 kg _____kpl à 81,00

Virkon S 5 kg _____kpl à 140,00

Virkon S 10 kg _____kpl à 205,00

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.



TOUKO- 
KUUSSA

TILAUSLIPUKE
TOUKOKUUN 2018 TARJOUKSET

Lisätietoja tuotteista: www.vilomix.fii

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Osa tuotteista toimitusmyyntinä.

Hiven Parafin, 5 litraa ______kpl     25,90

Poly-Plus, 1 litra ______kpl     10,50

Biorumin, 5 kg ______kpl     29,50 

Hivemint Kamfer, 500 ml ______kpl     12,50

HIVEN PARAFIN

Parafiiniöljy edesauttaa naudoilla  
vaahtopuhaltumisessa pötsiin muo-
dostuvien kuplien hajoamista. Voidaan  
käyttää myös muille eläimille helpotta- 
maan rehumassan liikkumista suolis-
tossa ja suoliston tyhjentymistä.

5 litraa 25,90 sis.alv. 14%

HIVEMINT KAMFER

Lämmittävä hierontalinimentti, joka sisältää aitoa 
japanilaista piparminttuöljyä. Hivemint Kamfer 
lisää pintaverenkiertoa ja lievittää kipua utareissa 
ja kipeytyneissä lihaksissa sekä lisää 
vastustuskykyä bakteeritartuntoihin.

POLY-PLUS

Monivitamiiniseos kotieläimille. Poly-Plus 
sisältää kotieläimille tarpeelliset A-, D-, E- ja 
B-ryhmän vitamiinit. Seos sopii hyvin käytet-
täväksi vasikoiden ja myös muiden kotieläin-
ten perusvitamiinitarpeen tyydyttämiseksi.

1 litra 10,50 sis.alv. 14%

Poly-Plus sisältää orgaanista seleeniä.

Märehtijän pötsin ruokintaperäistä hap-
pamuutta tasapainottava jauhe, joka 
sisältää myös pötsin mikrobitoimintaa 
edistäviä aineita, mm. elävää hiivaa.

5 kg 29,50 sis.alv. 14%

BIORUMIN

500 ml

12,50
sis.alv. 24%













Milk Bar vasikan-
juottopullo 3 L
Rajoitettu erä 
heti toimitukseen.

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!

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 viidellä ja 
kymmenellä tutilla, 2,5 L/tutti

Tuottajanumero                               Reitti  
Nimi                                            Puh.  
Lähiosoite   
Postinumero                                     Postitoimipaikka  

Osa tuotteista toimitusmyyntinä. 
Hinnat sis. ALV 24 %. 
* Tilatoimitus 49,00€.

Milk Bar  juottoastiat kahdella ja kolmella 
tutuilla, 2,5 L/tutti

www.pelma.fi

Tilaa 31.5.2018 mennessä!

5,50

5,20

31,80

35,60

161,00

269,00

Milk Bar vasikanjuottopullo 3 L _____kpl 31,80
Milk Bar 1 tuttiastia vasikalle 3 L _____kpl 35,60
Milk Bar 2 x 2,5 L  juottoastia 2 vasikalle _____kpl 108,00
Milk Bar 3 x 2,5 L  juottoastia 3 vasikalle _____kpl 129,00
Milk Bar 5 x 2,5 L juottoastia 5 vasikalle _____kpl 161,00
*Milk Bar 10 x 2,5 L juottoastia 10 vasikalle _____kpl 269,00
Milk Bar tutti juottoastiaan _____kpl 5,20
Milk Bar ternimaitotutti juottopulloon _____kpl 5,50129,00

108,00

Lisätietoja:
Ari Jylhä, p. 0400 263 078

ari.jylha@pelma.fi



Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Hinnat sis. ALV 24 %.
Tarkista valikoima omasta myymälästäsi.  

Juvelit-suihkepullo
• 250 ml
• Säädettävä suihke

Juvelit-vedinpesu
• Utareen ja vedinten tehokkaaseen pesuun ja 

puhdistukseen
• 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

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

Juvelit Protect
Tuotteen ominaisuuksia ovat:
• Soveltuu erinomaisesti robottilypsyyn, 

sumutukseen ja perinteiseen kastoon
• Pitää vedinihon pehmeänä ja kimmoisana
• Turvallinen niin eläimelle kuin eläinten-

hoitajalle
• 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 solulu-

vut ovat laskeneet käytön aloittamisen 
jälkeen

• Käyttövalmis liuos
• Pohjaa orgaanisiin happoihin
• Erinomaisia tuloksia vedinten syyliä 

hoidettaessa

Tuottajanumero                               Reitti  
Nimi                                            Puh.  
Lähiosoite   
Postinumero                                     Postitoimipaikka  

www.pelma.fi

TAKUULAADUKKAAT KRAIBURG-PARSIPEDIT JA -KÄYTÄVÄMATOT
Rakennatko, remontoitko? 
Pyydä edustajaa tekemään tarjous 
tilallesi!

• Matot kaikkialle navettaan!
• KURA-, profiKURA- ja pediKURA-käytävämatot
• Yksittäiset matot ja pedit parsiin
• Rullamatot parsiin 

WINGFLEX-parsipeti 
MAKUUPARTEEN
Innovatiiviset koholiuskat saavat aikaan 

pehmoisimman tuloksen. Mukautuu 
täydellisesti lehmän kehoon. Mukava, 

iholle ystävällinen, joustava pinta. 
Integroitu kaato maton takaosassa 
edistää pinnan kuivumista. Pituus 

183 cm, paksuus 6 cm. Sopii 110-130 cm 
leveisiin parsiin 5 cm jaolla.  Takuu 10 v.

KEN-parsimatot
Nappulapohjainen perusmatto. Takuu 10 v.

LOMAX reikämatto
Koko 110 x 175 cm, paksuus 2,4 cm. 
Esim vasikkakarsinoihin tai helpottamaan 
eläinten kulkua pehmeällä maaperällä, 
kehitetty erityisesti sitomaan maata mutai-
silla ja kuraisilla paikoilla.

Naulatulpat 
mattoasennuksiin
Ruostumatonta terästä sis. propun ja aluslevyn.

10x80 

10x100 

120x150 cm   

120x165 cm  

1-9 kpl                10-   kpl

1-9 kpl                10-   kpl

Katso lisätietoja 
koodin  takaa!

Kysy tarjous!

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

Tilaa 31.5.2018 mennessä!
   1 - 9 kpl
KEN 120x150 _____kpl 117,00
KEN 120x165 _____kpl 130,00
   Yli 10 kpl
*KEN 120x150 _____kpl 94,00
*KEN 120x165 _____kpl 102,00

LOMAX reikämatto 110x175 _____kpl 114,00
Naulatulppa 10x80 _____kpl 2,40
Naulatulppa 10x100 _____kpl 4,00
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

148,00 / 25 l42,70 / 5 l1040,00 / 200 l

7,70

2,40
4,00

130,00/kpl 102,00/kpl

117,00/kpl

114,00/kpl

94,00/kpl

23,00

15,90
Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:
Ari Jylhä, puh. 0400 263 078
ari.jylha@pelma.fi

ari.jylha@pelma.fi, puh. 0400 263 078



www.pelma.fi

Painekyllästetyt 

Tuottajanumero                               Reitti  

Nimi                                            Puh.  

Lähiosoite   

Postinumero                                     Postitoimipaikka  

Rajoitettu erä!

Kyllästysluokka NTR-A

1500x50
Nippu 110 kpl
Täydelle lavalle mahtuu 3 x 110 kpl

1800x60
Nippu 119 kpl
Täydelle lavalle mahtuu 2 x 119 kpl

2100x80
Nippu 52 kpl
Täydelle lavalle mahtuu 3 x 52 kpl

2400x80
Nippu 52 kpl
Täydelle lavalle mahtuu 3 x 52kpl

_____nippua

_____nippua

_____nippua

_____nippua

219,00
Tilaa heti!

291,00

369,00

329,00

Tuotteet toimitusmyyntinä.
Toimitusmaksu 49,-/tilaus. 
Hinnat sis. ALv24%.

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



Melli-suolakivi 

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa: Hinnat voimassa toimituksiin viikolle 22 asti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

TONKKAPOSTI TOUKOKUU 2018

Magnesiumilla on keskeinen tehtävä aineenvaihdunnassa, 
sitä tarvitaan myös hermojärjestelmissä. Puutos johtaa 
ärtyisyyteen ja kouristuksiin tai jopa laidunhalvaukseen, joka 
on tyypillisintä heti kesän alussa. Lehmille pitää antaa 
kivennäisiä, jotta lehmä saa riittävästi magnesiumia.

Magnesiumpitoinen Lypsy-Melli tai Seleeni E-Melli TMR on 
syytä pitää ruokinnassa jo ennen laidunkautta. 
Magnesiumia kannattaa ”tankata” elimistöön jo ennakkoon. 
Muistathan huolehtia myös umpilehmien magnesiumin 
saannista.

Seleeni-E-Melli TMR appeeseen

467,- 1000 kg SSS + alv + rahti

• Muista huolehtia laidunkaudella 
nautojen riittävästä suolan saannista

• Sopii kaikille eläimille: nautakarjalle, 
hevosille, lampaille, vuohille, poroille 
ja riistaeläimille.

• Tilaa kätevä 24 kiven tilalava suoraan
tilalle (24 kpl x 10 kg/kivi)

MYÖS
LUOMUUN

Lypsy-Melli lypsäville
• Maistuva rakeinen kivennäinen 

lypsäville. 
• Sisältää maidontuotantoon 

tarvittavan kalsiumin.
• Mukana runsaasti magnesiumia, 

joten sopii myös laiduntaville
• Mukana myös nestetasapainoa 

ylläpitävä suola

MYÖS
LUOMUUN

Nuolu-Melli Magnesium

• Nuolu-Melli Magnesium sisältää hyvin 
imeytyvää kelaattimagnesiumia. Sopii 
erinomaisesti laitumelle tai pihattoon.

• Muista myös Nuolu-Melli Umpi, sekä 
Nuolu-Melli Kalsium, joka sopii myös 
luomuun.

23,30 € 20 kg + alv + rahti

262,- 500 kg + alv + rahti

• Jauheinen täyskivennäinen lypsäville
• Voidaan pitää vapaasti tarjolla, 

annostella automaatilla tai sekoittaa 
appeeseen.

• Erittäin korkea E-vitamiinipitoisuus
• Paljon orgaanista seleeniä
• Kesä- ja talviruokintaan

82,80 € 240 kg + alv + rahti

Magnesiumin tarve on 
suurimmillaan keväällä

MYÖS
LUOMUUN

Merjan vinkki:

”Nurmen korkea 
kaliumpitoisuus estää 
magnesiumia 
imeytymästä. 
Magnesiumin tarve 
kasvaa, kun ruohon 
kalipitoisuus on yli 30 
grammaa kuiva-
ainekilossa. Laiduntavien 
lehmien tulisi saada noin 
0.30 % magnesiumia 
ruokinnan kuiva-aineesta. 
Hellesäällä määrä 
kannattaa nostaa 0.35 
prosenttiin.”

Nuolu-Melli Magnesium

503,- 1000 kg lava tai SSS + alv + rahti

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



Opti Maissi mure

Yhteyshenkilösi Raisioagrossa:

Energiapitoiset Juhla-
Maituri -rehut nostavat 
maitotuotosta ja maidon 
valkuaispitosuutta.

Lisäksi Juhla-Maitureissa
on fermentoituvia 
hiilihydraatteja, sulavia 
kuituja sekä 
propyleeniglykolia. 

Maailman huippukarjatkin 
syövät maissia
Maissin tärkkelys hajoaa lehmän pötsissä hitaammin 
kuin kotoisten viljojen tärkkelys ja suuri osa siitä ohittaa 
pötsin. Maissi on siksi tehokas glukoosin lähde.

Lehmän pötsin ohittava tärkkelys mahdollistaa 
lisäglukoosin saannin rasittamatta pötsiä. Siksi maailman 
huippukarjat ruokitaan maissipohjaisella rehulla, josta 
saadaan ohitustärkkelystä. Vaikka maissin hinta on 
korkeampi kuin perusviljojen, sitä
lisätään rehuihin tärkkelyksen
laadun vuoksi. 

TONKKAPOSTI TOUKOKUU 2018

Juhla-Maituri Robo PMR Juhla-Amino-Maituri
• Maittava  houkutusrehu robotille 
• Sisältää maissin ohitustärkkelystä
• Käytetään robotilla täysrehun 

kaltaisesti
• Kivennäistäydennys tehdään 

appeen kautta
• Energialähteeksi poikineille ja 

korkea-tuottoisille lehmille

• Puolitiiviste sisältää runsaasti 
maissia 

• Ohitustärkkelyksestä energiaa
• Nostaa veren glukoosia, estää 

piilevää ketoosia
• Orgaanisia hivenaineita:

seleeni, sinkki, kupari ja mangaani 
• Biotiinia ja propyleeniglykolia

• Aito viljan täydentäjä!
• Korkea energia, sisältää ohraa, 

vehnää ja kauraa
• Erillisruokintaan ja appeeseen 

sopiva rakeinen vilja
• Korvaa viljaa 1:1

• maissia korvaamaan viljaa
• runsaasti pötsin ohittavaa 

tärkkelystä
• pienentää hapanpötsiriskiä
• monipuolistaa ruokintaa
• mureisena sekoittuu tasaisesti 

appeeseen
• Toimitus Kouvolasta ja Ylivieskasta 

mureena, Ylivieskasta myös rakeena
• minimitoimitus 15 000 kg

Opti Vilja

• Energiapitoinen täysrehu
• Maissista ohitustärkkelystä
• Piilevä ketoosiriski vähenee
• Mukana orgaanisia hiveniä
• Biotiinia ja propyleeniglykolia
• Poikineille ja 

korkeatuottoisille lehmille

Juhla-Maituri

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:

Käytössä edullisin!

TONKKAPOSTI TOUKOKUU 2018

Mainio Varma 2

• Taman käärintäverkot ovat 
vetolujuuksiltaan markkinoiden 
parhaimpia verkkoja

• Levittyvät aina paalin reunasta 
reunaan!

• Sopivat kaikkiin koneisiin
• Muista myös pinkki 

hyväntekeväisyysväri!

Mainio Teho 1

• Tuukka timotei 30 %
• Tenho timotei 30 %
• Ilmari nurminata 20 %
• Yngve puna-apila 8,5 %
• Altaswede puna-apila 6,5 %
• Aurora alsikeapila 5 %

Trioplus-kalvon kolme kovaa etua

1. Trioplus-kalvorullassa on 27 % enemmän 
kalvoa, kuin perinteisessä kalvorullassa. 
Rullanvaihdot vähenevät pellolla, säästät 
aikaa ja polttoainetta.
2. Trioplus on kustannustehokas. Vertaa 
aina paalihintaa, älä rullahintaa. Yhdestä 
rullasta 26 paalille suositellulla kuudella 
kierroksella käärittynä.
3. Trioplus on käytössä yhtä kestävä ja jopa 
kestävämpi, kuin perinteinen kalvo. Testattu 
Suomen olosuhteissa.

Tama käärintäverkot

Valkoinen Trioplus-kalvon käytössä säästät noin 9 %  
selvää rahaa verrattuna 25-mikroniseen 1500 metrin 
peruskalvoon.

Kun kilpailutat kesän käärintäkalvohankintoja, niin laske 
käyttökustannusta tarkasti. Laskimme puolestasi, että 
peruskalvo saisi maksaa enintään 55,70 €/rulla, jotta se tulisi 
Trioplus-kalvoamme edullisemmaksi käytössä tämän hetken 
hinnoilla. Vertailu on tehty ilman arvonlisäveroa ja rahtia. Kysy 
Trioplussasta tarjous ja huomaa ero!

Säästät selvää rahaa kun valitset Trioplussan!

• Tuukka timotei 30 %
• Tenho timotei 20 %
• Nuutti timotei 20 %
• Ilmari nurminata 15 %
• Inkeri nurminata 15 %

2-3 niiton apilapitoinen seos
Sisältö:

2-3 niiton timotei-nurminataseos
Sisältö:

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



Tuottajanumero

Nimi

Reitti

www.finnlacto.fi (06) 4210 300

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

•  Messinkiä 
•  Muovikuori 
•  Kevyt käyttää

•  Erittäin lujatekoinen, 
 lypsyasemalle
•  Metallia

•  Kipattava yleiskärry esim. rehuille
•  2 isoa ilmakumipyörää rullaa kevyesti
•  Erittäin tukeva rakenne
•  Mitat 81 cm, korkeus 
 75 cm, pituus 168 cm

70,-

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

RobottiPlus robottilypsyyn
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

Käyttövalmis liuos
•  Täysin synteettinen Meijerin® MIKRO-pyyhe 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

Ylivoimainen

kestävyys!

•  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

Lypsyvyö

Mikropyyhe

Mäntynestesaippua

5,60
5 litraa

642,-
200 litraa

HINTA SIS. RAHDIN

106,-
30 litraa

26,10
25 kpl

Vesipistooli

13,40

Vesipistooli Gilmour

18,20

Vedinspray RobottiPlus, 30 l ____kpl    106,00

Vedinspray RobottiPlus, 200 l ____kpl    642,00

Meijerin Mikropyyhe, 25 kpl ____pkt    26,10

Lypsyvyö Dynamic ____kpl    39,40

Meijerin  Mäntynestesaippua, 5 litraa ____ kpl    5,60

LAC Kippikärry 240 l ____kpl    70,00

Vesipistooli  ____ kpl    13,40

Vesipistooli Gilmour ____ kpl    18,20

Kärpäspuhallin ____ kpl    499,00

Maitohuoneen ilmanvaihtojärjestelmä ____ pkt    472,00

Poistoilmasäleikkö VK 35
ilmanvaihtojärjestelmään ____ kpl    71,00

COOLIBRI® - Helikopterituuletin ____ kpl  Alk.   2 .915,00  
        + Rahti

KivennäisRenki sarvipäille ____ kpl    217,00
   + RAHTI, tilatoimituksissa

KivennäisPiika nupoille ____ kpl    308,00
   + RAHTI, tilatoimituksissa

PitStop 
– Vapaaruokkija kivennäisille pihattoon ____ kpl    380,00

   + RAHTI, tilatoimituksissa

39,40

Puh.

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



Edelläkävijän ratkaisut  
kannattavaan tuotantoon

20 m / rulla

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

Kärpäspuhallin

Lypsyasemalle
tai vasikkaosastolle

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN

KANSSA

Asennusvalmis paketti sisältää tuloilma- 
säleikön ja puhallinyksikön.

• Puhallin lypsyasemalla karkottaa kärpäset ja viilentää ilmaa
• Vasikkaosastolla parantaa ilmaa ja karkottaa kärpäset
• Erikoisvalmisteinen suuntaava puhallin kohdistaa tarkasti
• Portaattomasti säädettävä puhallinnopeus
• Iso 350 mm puhallin 2420 kuutioita ilmaa/tunti
• Liitäntä valovirtaan 230 VAC
• Lisävarusteena liiketunnistin
• Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
• Asennusketjut ja kiinnikkeet 
 sisältyvät pakettiin

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

Maitohuoneen  
ilmanvaihtojärjestelmä

KivennäisRenki
sarvipäille

KivennäisPiika
nupoille

• 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

Pitstop – Vapaaruokkija  
kivennäisille pihattoon

• 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

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

217,-
+ RAHTI

tilatoimitusissa

308,-
+ RAHTI

tilatoimitusissa

380,-
+ RAHTI

tilatoimitusissa

499,-

472,-

Hyvin ilmastoitu maitohuone säästää  
sähkönkulutuksessa merkittävästi

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

• poistoilma johdetaan  
 joko ulos tai sisätiloihin

Saatavana
myös:

71,-

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 2.915,-

+ RAHTI

alkaen  Alkaen



















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:

hankkija.fi

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA 
LAAJENEVA VALIKOIMA  

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA.

HANKKIJAN REHUT  
MEIJERISTÄSI Toukokuu 2018

SUOMEN REHUSTA TULEE 
HANKKIJA
 

Hankkijan rehuteollisuus ottaa uuden askeleen ja siirtyy 
Suomen Rehun tuotemerkin käytöstä Hankkijan brän
diin. Muutos tapahtuu vähitellen vuoden 2018 aikana. 
Asiakkaille tämä ei ole iso muutos, sillä ammattitaitoiset 
rehumyyjämme ovat jo yhdentoista vuoden ajan olleet 
Hankkijan rehumyyjiä ja tehtaat ovat olleet Hankkijan 
rehutehtaita. Suomen Rehun laadukkaat tuotteet ja pal
velut säilyvät siis ennallaan. Vain nimi muuttuu.
 
Tässäkin asiassa palaamme juurillemme. Hankkijan rehu 
teollisuus syntyi 1926, kun ensimmäinen rehusekoitta
mo perustettiin. Yhden tuotemerkin käyttö selkeyttää 
asiakaskokemusta ja markkinointia. Muutos yhdistää 
Hankkijan koko henkilökunnan saman tuotemerkin 
taakse. Hankkija haluaa tarjota Suomalaisille kotieläin
tiloille alan parhaat tuotteet ja palvelut. Brändimuutos 
vahvistaa Hankkijan roolia ja asemaa Suomalaisten 
kotieläintilojen tärkeimpänä kumppanina. Kotieläintilojen 
käytössä ovat myös Hankkijan peltoviljelyn, viljakaupan 
ja konekaupan tuotteet ja palvelut.
 
Hankkija on osa isoa kansainvälistä maatalousalan  
konsernia, joka takaa hankintavoimaa ostoihin ja 
pääomaa investointeihin. Hankkija on Suomen johtava 
eläinten rehujen valmistaja ja sen merkittävät tuoteke
hityspanokset tuottavat jatkuvasti uusia innovaatioita.

Maittava Mella Mureleike on kotimaista mureistettua 

melassileikettä. Maittavuutensa ansiosta se sopii erinomai-

sesti monipuolistamaan ruokintaa ja lisäämään syöntiä. 

Suurempi päiväsyönti lisää usein myös maitotuotosta. 

Tuote sisältää paljon sulavia kuituja, jotka tasaavat pötsin 

toimintaa ja edesauttavat rehunsulatusta viljapohjaisella 

ruokinnalla sekä matalan sulavuuden säilörehujen kanssa. 

Mureinen Mella Mureleike on helppo annostella ja sopii 

kaikkiin ruokintatapoihin.

VARAA NYT UUDEN SADON 
MELLA MURELEIKETTÄ  
ENNAKKOMYYNTIHINTAAN!

210 €
/lava 750 kg 

24x25 kg säkki (280 €/tn)

Ennakkomyyntihinta voimassa 1.5.-31.8.2018 tehtyihin tilauksiin. 

Toimitukset viikosta 42 alkaen. Koskee suoria tilatoimituksia täysin 

lavoin. Hintaan lisätään alv 14 % sekä rahti.

Käyttösuositus/pv
Lypsylehmät ...................1,0-1,5 kg + 1,0 kg/10 kg maitoa
Hiehot ja lihanaudat ....0,5-1,0 kg/100 elopaino kg
Vasikat ..............................100-200 g

Tilauksen voit tehdä  
sähköpostilla tai puhelimitse:

myyntikeskus@hankkija.fi
Raisa Kivistö p. 010 40 27632 
Jari Luotonen p. 010 40 27085
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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. Harri tekee urajyrsintää 
ympäri vuoden.

Pieni investointi urajyrsintään voi maksaa 
itsensä takaisin moninkertaisesti!

Urajyrsintä lisää pitoa betonipinnoilla niin sorkille kuin saappaille

Tilaa Pihlajan Harrilta 
URAJYRSINTÄ TIMANTTISAHAUKSELLA
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)      5,20 €  / m2  + alv.
+ lisäksi ainoastaan kilometrikulut

Timanttisahaus 
kohtelee betonia
“hellävaraisesti”

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

/pihlajanmonitoimi

URAJYRSINTÄ  
ONNISTUU MYÖS  

PARSINAVETOISSA. 
PALAUTE ON OLLUT  

POSITIIVINEN!




