PÄÄKIRJOITUS
Lanta
on
maatilan
tuottoa lisäävä talousreservi, jos sitä
levitetään lannalle oikean
tyyppisellä kalustolla. Oikean tyyppisen levityskaluston käyttö on ensiarvoisen
tärkeää, jotta lannan hyötykäyttö saadaan taloudellisesti optimoitua. Väärällä
levityskalustolla oman lannan hyötykäytöstä voi tulla
jopa taloudellinen rasite.
Levityskalustoa valittaessa
pitää osata huomioida;
polttoaineen kulutus/levitetty tn, levityskaluston ylläpitokulut,
hankintahinta
pitkällä tähtäimellä sekä ennen kaikkea levitystarkkuus
jotta kaikki lannan ravinteet
saadaan hyötykäyttöön.

Lannanlevityskoneet
ovat olleet yrityksemme
päätuote jo 20 vuoden

ajan. Meillä on paljon kokemusta erityyppisistä lannanlevityskoneista. Myyjillämme
on korkea ammattitaito, jolla pystytään valitsemaan jokaiselle tilalle tarkoituksen
mukainen levityskalusto. Oikeantyyppisen levitysvaunun valinnassa kannattaa
kiinnittää huomiota mm.
vaunun oikeaan kokoon,
suoritetaanko siirtoajo eri
kalustolla, halutaanko levittää 3 tn/ha vai 50 tn/ha, levitetäänkö 1000 tn vai
60000 tn vuodessa. Yksinkertainen
varmatoiminen
tekniikka vähäisillä kuluvilla

osilla takaa levityskaluston mattitaitoa. Varastostamme
toimivuuden. Alhaiset ylläpi- löydät lannan- levityskalustokulut tuo taloudellisuutta. ton letkut, pumput, terät,
Finlandia- vai eurooppa- vaa’at, nivelakselit ja kulvarustus?
mavaihteet. Ylläpidämme
Oikeat varusteet tekevät osaamistamme jatkuvalla
työstäsi mielekkään. Kar- koulutuksella. Asiantuntijan
janlannan koostumus kokemuksella valitut merkit.

riippuu käytetystä kui- Olemme Suomen johtavikkeesta. Asiantuntijam- va lannanlevityskaluston
me tietävät mikä on maahantuoja. Kokemukkulloisellekin
lantatyypille
sopivin levitinmalli. Levitysautomatiikalla saat tarkkuutta työhön. Renkaiden
kantavuudella on merkitystä
varsinkin kun ajetaan suopohjaisilla pelloilla. Huolto ja
varaosien nopea saatavuus
on tärkeä ominaisuus koneille, joita käytetään lyhyen
sesongin ajan.
Selvää säästöä Jos pystyt levittämään 20 % pienemmällä traktorilla tarkoittaa se 20 %:n säästöä polttoainekuluissa sekä huomattavasti
edullisempaa
traktorin
hankintahintaa.
Tämä on täysin mahdollista
jos teette oikean valinnan
lannanlevityskaluston hankinnassa.
Varaosia ja huoltoa yleisimpiin Suomessa myytäviin
merkkeihin. Olemme panostaneet lannanlevityskaluston
varaosaja
huoltopalveluihin. Edustamme tunnettuja komponenttivalmistajia ja pystymme
toimittamaan
varaosia
useille merkeille ja ylläpitämään varaosamyyjien am-

sia erilaisista vaunuista on
kertynyt paljon.

Edustamme huippulaadukkaita JEANTIL lieteja kuivalantavaunuja se-

kä galvanoituja AGRIMAT
-vaunuja. Niiden valikoimista löytyvät kooltaan 7 – 28
m3 vaunut. Lisäksi rakennamme asiakkaan tarpeisiin
sopivia levittimiä.

Vaunut räätälöidään jokaiselle sopivaksi jo
tehtaalla ja lisäksi niitä
voidaan varustaa tarvittaessa myös Suomessa.
Näillä merkeillä ja kokemuksella löytyy varmasti
sopiva levityskalusto niin
urakoitsijalle kuin pientilalliselle. Tule kaupoille jo tänään. Emme myy aatteita,
vaan myymme järkihintaisia
ja varmatoimisia lannanlevityskoneita ammattitaidoilla. Oikealla
levitys-

kalustolla taloutesi pysyy kurissa ja paranee.
Elämme siitä, kun asiakkaamme pärjäävät hyvin.

Tomas Kjellman

JEANTIL

Jeantil SA perheyhtiön historia ulottuu 1800-luvulle
saakka. Viimeisten 60 vuoden ajan Jeantil on ollut

ta lietevaunuista ja multaimista. Lietevaunu mallisto
on laaja aina 4500 l – 24
000 l säiliökokoihin asti. Ennen kaikkea ammattitai-

koneiden
edelläkävijänä.
Tänä päivänä Jeantil vie
tuotteitaan yli 30 maahan.
Jeantil tunnetaan Suomessa laadukkaista ammatti- ja
viljelijäkäyttöön tarkoitetuis-

Oikean vaunun valinta varusteineen alkaa aina asiakkaan
toimintaympäristön
tuntemisesta. Lietelannan
tyyppi ja varastointiratkaisut
sekä peltolohkojen sijainti

karjankasvatuksessa
tarvittavien työkoneiden toisten myyjiemme avuledelläkävijä. Etenkin Suo- la voimme varustaa juumessa Jeantil on tunnettu ri käyttöösi ja kukkaroltehokkaiden lannanlevitys- lesi sopivan vaunun.

vaikuttavat vaunun kokoon
ja tarvittavaan akselistoon.
Kun levitetään nurmelle tai
sängelle oikeankokoisen ja
-tyyppisen multauskaluston
valinta ei ole aina ole helppoa. Mäkinen maastokin
saattaa asettaa haasteita
jotta vaunu saadaan toimimaan oikein.

ANNA ASIANTUNTIJAMME AUTTAA SINUA
OIKEAN VAUNUN VALINNASSA!

Räätälöi oma
vaunusi
www.kjellman.fi

LIETEVAUNUT

Jeantil lietevaunut

Jeantil lietevaunut edustavat uutta ajattelua. Ne ovat suunniteltu nykypäivän kustannustehokkaaseen ja vaativaan käyttöön.

Jeantilin kokonaistaloudellisuus koostuu monista eri
osatekijöistä mm. täyssinkitys pidentää vaunun ikää
huomattavasti, jopa kaksinkertaisesti verrattuna tavalliseen teräslevyyn.
Lietevaunumallisto on kattava aina 4500 litran säiliöistä 24000 litraan asti.
Kaikki Jeantilin säiliöt ovat
97/23 CD PED (paineastiadirektiivi >0,5b) standardin
täyttäviä.
Jeantil lietevaunun erin-

omaiset pelto- sekä maantieajo-ominaisuudet takaavat sekä jousitettu vetoaisa
että Colaertin maatalouskäyttöön valmistamat erikoisakselit.
1-akselisissa vaunuissa on
kiinteä akseli, 2-ja 3-akselisissa voi olla lehtijousitettutai hydraulijousitettuakselisto.
Renkaat ja ohjautuvat akselit ovat saatavilla asiakkaan
toivomuksen mukaan.
Rakenna oma unelmavaunusi.
Asiantuntijoidemme
kanssa voit räätälöidä vaunuusi käyttöösi sopivat akselit, renkaat, täyttölaitteet,
levitysvarusteet ym. lisävarusteet. Oikean vaunun

valinta
varusteineen
riiippuu mm. ajettavasta
lietteestä, peltolohkon
kaltevuudesta ja maalajista johon liete levitetään .

Oikean akseliston valinta
riippuu monesta eri osatekijästä. Asiantuntijamme
auttavat sinua löytämään
oikean ratkaisun.

GTi LIETEVAUNUT
Yksiakseliset Gti lietevaunut

Jeantilin edulliset yksiakseliset GTi vaunut ovat suosittuja karjatiloilla. Säiliö on osa
vaunun runkoa. Näin omapainoa on saatu pienemmäksi ja hyötykuormaa
suuremmaksi. GTi vaunuja

löytyy niin isojen karjatilojen
huoltovaununa
kuin pienten tilojen virtsakaivojen tyhjentäjänä.
Jeantil GTi vaunulla voidaan
lietelanta levittää helposti
nurmelle. Kun vaunussa on
vain yksi akseli ja isot renkaat (jopa 190 cm), niin se
ei kääntäessä vaurioita nurmea. Kun ison renkaan
kantopinta on erittäin suuri
pysyy se hyvin pinnalla.

GTi vaunut voidaan varustaa kätevällä etuimupuomilla tai sivuventtiilillä.
Tällöin pintalevitintä ei tarvitse irroittaa täytettäessä
vaunua.

GT LIETEVAUNUT
Jeantil GT lietevaunut
Jeantil GT lietevaunujen
standardoitu rakenne mahdollistaa lietevaunun räätälöinnin juuri Sinun tarpeiden
mukaiseksi. Huippuliete-

vaunun oikea valinta tilalle on kiinni ammattitaitoisen
konemyyjän
osaamisesta. GT vaunu-

jen vakiovarustus ja ominaisuudet ovat huippuluokkaa.
Vaunuissa on riittävän pitkä
ja riittävällä joustovaralla
tarpeisiin oikein varusteltu lietevaunu tuo
oleva vetoaisa. 110 mm täy- Asiakkaan
säästöä
jo
heti vaunua ostettaessa. Et maksa turhasta.
tönosoitin vaunun edessä ja
levityslaitteiden asennusvalmius. Erilaisten akselistojen
sovitus vaunun runkoon ja
säiliöön upotuksella tekevät
siitä täysverisen lietteenlevityksen mestarin Suomalaisille tiloille. Kaikki Jeantil
lietevaunut voidaan varustaa uuden teknologian

kaksoisilmajäähdytteisillä kompressoreilla jot-

ka takaavat kaksinkertaisen
käyttöajan
perinteisiin Peltolohkojen koko, maalaji, maastonmuodot sekä
kompressoreihin verrattuna. nurmilevityksen tarve ovat tekijöitä jotka pitää huomioida
kun tilalle valitaan oikeaa lietevaunua ja multainta.

TÄYTTÖLAITTEET

JOPA
13000 l/min

Oikealla täyttölaitteella tehoa työhön

Jeantil lietevaunut varustetaan laadukkailla alipainetäyttöpumpulla
jotka
takaavat pitkän iän ja vähäisen huollon tarpeen,
Jeantilin 8" Turbo-pumppukuormaimella lietevaunun täyttö koska liete ei kulje pumpun
kautta kuten tavallisissa
hoituu ohjaamosta poistumatta nopeasti, jopa 13m3 minuutissa. Turbo-pumppukuormaimella voidaan säliö täyt- keskipakoispumpuissa. GT
vaunut voidaan varustaa
tää kuormaimen päässä olevalla hydraulivetoisella
nykyaikaisilla kaksoisilturbo-tehostimella tai käyttämällä alipainepumppua ja
majäähdytteisillä komphydraulivetoista turbo-tehostinta.
ressoreilla, joilla saavutetaan kaksinkertainen
käyttöaika
perinteisiin
kompressoriin verrattuna.

Jeantilin laajasta valikoimasta löytyy tehokas täyttöjärjestelmä jokaiseen vaunutyyppiin ja asiakkaan tarpeisiin.
Alatäyttöä ja vaahdon ylitäyttöletkua voidaan käyttää
jos tilalle on jo hankittu erillinen pumppu lietevaunun
täyttöä varten. Tämä kuitenkin vaati aina hytistä pois
nousemista täytön ajaksi.

Hydraulivetoisella turbotehostimella etuimupuomille
täyttöteho kaksinkertaistuu.

Puoliautomaattinen
sivuventtiili 6" letkulle

Räätälöi oma
vaunusi
www.kjellman.fi

LEVITTIMET

Monipuoliset levitysjärjestelmät

Multausäes sopii hyvin mm. sänkipeltojen multaukseen.
Sektorityhjennyksellä
taataan vaunun vetoaisalle aina riittävä
paino. Se on hyödyllinen varsinkin jos joudutaan ajamaan
mäkisillä lohkoilla.

Sekoitusvarustuksella lietettä voidaan sekoittaa
myös ajon aikana, tällöin
lietteen kiinteät aineet eivät
laskeudu haitallisesti pitkänkään kuljetuksen aikana.

Multausäes
Monisuutinrampilla voi levittää ennen syksyllä tehtävää suorakylvöä.

MULTAIMET

Hyvän multausvaunun
tunnistaa multaimesta

Profi vetovannasmultaimet

PROFI Eco mallisarja on on vakiona hydraulipyörit- vanhoihin
varusteltu
vetovantailla,
Vantaat ovat lehtijousella
kiinni joten ne seuraavat
maanpinta erinomaisesti.
Vannas avaa kasvuston,
viiltää maanpintaa ja sijoittaa lietteen lietesuuttimella rakoon, kasvusto ei
likaannu lietteestä.
Kaikissa kevytmultaimissa

lietevaunuihin
teinen leikkaava lietteen ja- monipuolisten soviteosiensa
kolaite
joka
leikkaa ansiosta.
lietteessä olevat epäpuhtaudet ja estää lieteletkujen
tukkeutumista, 50 mm läpinäkyvät lieteletkut varmistavat paksunkin lietteen
kulkua.
PROFI Kevytmultain voidaan
sovittaa melkein kaikkiin Hydraulinen jakolaite

PROFI MULTAIMET
Profi kiekkomultaimet

Profi-multaimet on hyvä pintaan ja jäljessä kulkeva
vaihtoehto kun haetaan
edullista ja tehokasta lietelevitintä nurmelle. Yksinkertainen ja kevyt rakenne
mahdollistaa suurimpia työlevityksiä. Kevytmultaimien
työleveys on 6 – 12 m, täyssinkitty rakenne varmistaa
pitkän käyttöiän.
Profi mallisarja on varusteltu 270 mm kiekoilla. Kiekko leikkaa viillon nurmen

vannas avaa railon johon
lietteensijoitusputki puskee
lietteen. Kaikki kiekot ovat
erillisjousitettuja ja näin ne
myötäilevät
maanpintaa
erinomaisesti.
Erillistä

painatusta ei

tarvita, Kevytmultaimet ovat erin-

koska kiekko ei levitä railoa
nurmeen. Tällöin multain
kulkee vakaasti pellon myös
pellon
pehmeimmistäkin
paikoista.

omaisia nurmilevityksiin.
Kevyt rakenne merkitsee
pienempää painoa ja mahdollistaa leveämmät multaimet - vähemmän pellon
tallaantumista

LANTAVAUNUT

Jeantil on tunnettu tehok- runko, kuormatila on tehty jentää jopa yhdessä mikaiden ja kestävien tarkkuuslannanlevitysvaunujen
edelläkävijänä maailmalla.
Tänä päivänä Jeantil vie
tuotteitaan yli 30 maahan.
Jeantilin lantavaunu mallisto
on erittäin kattava, kuormatilavuudeltaan 8,5 - 27 m 3
1, 2 ja 3-akselisia vaunuja.
Molemmat vaunumallit EVR
ja EPR on valmistettu erikoisteräksestä. Molemmat
mallit ovat ns. Monobloc–lannanlevitysvaunuja.
Tuotekehittelyn
ansiosta
vaunussa on itsekantava

ulospäin kaarevaksi ilman
teräviä jäykistyskanttauksia,
eikä siinä käytetä ruuviliitoksia kuormatilassa. Näin lanta ei ”holvaannu” ja vaunu
on helppo puhdistaa. Vaunussa on erittäin järeä ankkuriketjupohjakuljetin
ja

pultattavat kolat ovat
valmistettu
vahvasta
RHS-putkipalkista. Pohjakuljettimessa on portaattomasti
säädettävä
hydraulinen veto. Levittimen
läpäisykyky on niin huima,
että kuorma voidaan tyh-

nuutissa! Levitystyöjälki on
erittäin tasainen, joten levitys nurmelle onnistuu erinomaisesti ja levittyy jopa 24
metriin saakka

Jeantilin tuotekehitys on
jatkuvaa. Kuvan Jeantil
EVR 15-12 Evo 3 on
osoitus Jeantil S.A:n
tinkimättömästä halusta
olla maailman paras
kuivalantavaunujen valmistaja maailmassa.

JEANTIL EVR
EVR tarkkuuslevitysvaunut

Jo ennestään erinomainen
EVR -mallisarja sai uuden
ilmeen EVO 3 uudistuksen
myötä. Samalla vaunuun
tuli joitakin teknisiä uudistuksia, kuten parempi

pohjakuljettimen painekompensoitu hydrauliikka. Lisäksi vaunun
puhtaanapito helpottui uuden tyyppisten lokasuojien
ja pohjakuljettimien kolien
muotoilun ansiosta jne.

KAKSI VARUSTEMALLIA

Jeantil EVR:n varustelu ratkaisee onko kyseessä Eu-

ropa- vai
varustelu.

Finlandia

Finlandia Jeantil EVR EPAN-5 tarkkuuslevittimellä on ollut jo pitkään
varustelu on räätälöity Suomen suosituin lantavaunu.
Suomen vaativiin olosuhteisiin mm. rengastus,
pohjakuljettimen
säädöt,
varolaitteet ym. Europa
varustelu on vähemmillä
varusteilla ja halvempi kuin
vastaava Finladia varustelu.

MONOBLOCK
LAVAParannetut ja vahvistetut RAKENNE
lokasuojat. Viistetyt loka- Täysin sileässä monoblockUUDET LOKASUOJAT

Jeantil EVR Finlandia varustelu on monipuolisempi
kuin Europan varustelu.

suojat estää lannan kerty- lavarakenteessa ei ole lanmisen lokasuojan päälle ja taa holvaavia kulmia eikä
Monoblock
helpottavat puhdistamista. kanttauksia.
rakenne on kevyt, mutta
erittäin luja ja kestävä.

POHJAKULJETIN

Vahva kahdella ankkuriketjulla oleva pohjakuljetin rasittuu tasaisemmin kuin
moniketjuinen rakenne. Pultattavat kolat ovat helppo
vaihtaa tarvittaessa.

EVR RAKENNE
Ylivoimainen rakenne
Jeantil EVR 23-16 EPAN 5 EVO 3

AITO JEANTIL MONOBLOCK -VOIMANSIIRTO

Levityskelojen yksiosaisessa eli monoblock kulmavaihteistossa kulmavaihteiden välisten
akseleiden laakerietäisyydet ovat pitkiä, mikä vähentää huomattavasti pyörimisestä
aiheutuvaa tärinää ja näin se lisää vaihteiston kestävyyttä. Lisäksi kulmavaihteelle ei
kohdistu vaunun rakenteesta johtuvaa mekaanista rasitusta.

HUIPPULUOKAN HUOLLETTAVUUTTA

LEVITYSKELOJEN TERÄT

Vaunun helppo huollettavuus on tärkeä asia kestävyyden kannalta. Keskitetyt voitelupisteet helpottavat Viidellä eri teräjärjestelmällä
päivittäistä huoltoa. Voiteluputkien ansiosta hankalis- voidaan optimoida levitystarkkuus
sakin paikoissa olevat kohteet tulevat rasvattua.
eri lantatyypeille sopivaksi.

EVR MALLISTO
Markkinoiden laajin mallisto

x Vakiovaruste
• Varuste vaihtoehto

Painot ja tilavuudet vaihtelevat varustelun mukaan

EPAN 5 JA 6 LEVITIN
EPAN 5 monipuolisin tarkkuuslevitin

Tasainen ja leveä levitys on EPAN 5-levittimen menestyksen salaisuus. Raekoko täyttää DLG-sertifikaatin
EPAN 5-levitin on markki- vuonna 2003.
noiden monikäyttöisin levi- Kaksi isoa nopeasti pyöritin. Sillä voidaan tehokkaasti vää pystylevitinkelaa, 6 –rilevittää kaikenlaista lan- vissä tiheästi asetetuilla
taa ; karjan-, sian-, ka- repijäterillä takaavat tehoknan-,
lampaanja kaan ja tasaisen levityksen
kompostilantaa. Ennen (levitysleveys 10 – 16 m).
kaikkea EPAN 5-levitin on Tasapainotetut levityskelat
paras ja tehokkain levi- vähentävät voimansiirron
tin karjanlannalle. Jeantil kulumista ja rasitusta. Kelan
EVR on ensimmäisenä eu- alaosan isot levitinlautaset
rooppalaisena pystykelale- mahdollistavat myös hievittimenä läpäissyt Saksan nomman ja märän lannan
maataloustutkimuskeskuk- levittämisen.
sen DLG SIGNUM TESTIN jo Jeantil EPAN 5 -tarkkuusle-

EPAN 6 kompostilevitin

Jeantil EPAN 6 on oikea
levitin silloin, kun pitää levittää
pieniä
määriä
hehtaaria kohti. Esim kananlantaa. Levittimessä on
kaksi erillistä 1,5 m leveää
vaakasuoraa repijäkelaa
jotka hienontavat lannan
900 mm levityslautasille.
Levittimen voimansiirto on
toteutettu
Monoblockkulmavaihteilla.

Markkinoiden monikäyttöisin
levitin: 3-60 tn/ha
vittimet takaavat tasaisen
levityksen myös kasvavaan
kasvustoon, nurmelle ja viljan oraille. Jeantil EPAN 5levittimet täyttävät SFS EN
13080 nurmenlevitysnormit.
Eri lantamateriaalien tasainen ja tarkka levitys takaavat tasaisen kasvuston ja
hyvälaatuisen sadon.

EPR LANTAVAUNUT
EPR SUURTEHO LANTAVAUNUT

EPR lantavaunut ovat suurten levitysmäärien tarkkuslevitysvaunuja. Ne on tehty 2,0 m leveille levittimille.
Jeantil kompostilevitysvaunut EPR-mallisarja EPAN 7
ja EPAN 8 levittimellä. EBRvaunun lava on valmistettu
erikoisteräksestä ja ne ovat
erittäin kulutusta kestäviä
vaunuja. EPR vaunut ovat

tarkoitettu suurille vuosittaisille levitysmäärille
yli 5000 kuormaa vuodessa.
Levitysautomatiikka kuten
EVR-vaunuissa.

LEVITYSAUTOMATIIKAT
Jeantil smart-ohjausautomatiikka

Jeantilmatic
edustaa
uusimman sukupolven levitysautomatiikkaa. Jeantilmatic on sähköhydraulinen
hallintalaite, johon on yhdistetty levitysmäärän ohjaus.

Laitteen tekniikka perustuu standardisoituun
maatalouden elektroniseen Bus -väyläjärjestelmään.
Jeantilmatic
tarjoaa erinomaiset levitysmäärän tarkkuusominaisuudet ja käyttömukavuuden.
Hallintalaitteella voitte automatisoida
levitysmäärän
säädön.
Hallintalaitteelle
syötetään haluttu levitysmäärä tn/ha, sen jälkeen
automatiikka tarkkailee levitysmäärää punnitusanturoiden
tai
ajonopeuden
mukaan täysin automaattisesti. Vaunun pohjakuljetin
pysähtyy automaattisesti
jos levityskelojen ylikuormituskytkin laukeaa, näin vältetään
levityskelojen
jumiutuminen. Hallintalaite

Samaa elektronista hydrauliikan ohjausautomatiikkaa voidaan käyttää myös muissakin
Jeantilin koneissa.

valvoo myös levityskelojen
nopeutta ja varoittaa jos levityskelojen nopeus laskee
alle raja-arvon, näin levitystarkkuus ja -leveys pysyy
vakiona koko levityksen
ajan. Järjestelmä voi myös
hyödyntää GPS-paikannusEVR oma sähköjärjestelmän tuomia mah- Jeantil
lohko
dollisuuksia
viljelykarttapohjaisen levityksen.

Jeantil

EXACT-ohjaus

säätää levitysmäärän kuorman
painon
mukaan.
EXACT-ohjauksesta löytyy
myös turvatoiminto pohjakuljettimelle ja levityskeloille.

Jeantil ADVANCE-ohjaus
säätää levitysmäärää vaunun nopeuden perusteella.
Nopeusanturit ovat vaunun
pyörissä ja pohjakuljettimessa.

LANNAN SIIRTOAJO
Jeantil BR-kippiperävaunut

näkyy innovatiivinen muotoilu ja laadukas ammattitaito sekä varusteiden
monipuolisuus. Sillä voit
kuljettaa; rehua, lantaa, viljaa, haketta tai maata.
Jeantil kippiperävaunut ovat
optimoituja tieliikennekäyttöön. BR-mallit 12 m3 - 59
m3. Leveä puolipyöreä lava
ja Monobloc-laidat molemmin puolin (1,08 m, 1,38 m
tai 1,58 m), hydraulinen takalaita. Saatavilla hydraulisillatai
teräsjouset
läpimenevillä
akseleilla.
LiKun kuorma purkautuu lavalta helposti alas, niin kuorma
sälaita mahdollisuus (300,
saadaan kipattua huomattavasti korkeamalle kasalle.
Jeantil on maatilan ja ura- BR-kärryt ja TP- dumpperi- 600 tai 900 mm).
koitsijan unelma kippiperä- vaunut ovat nykyaikaa.
kärry. Sen vertaansa vailla Kanttaamaton lavarakenne
olevat monipuoliset ominai- on turvallinen, kestävä ja
suudet tekevät siitä täysve- nopea
tyhjentää
eri
risen
ammattilaisen materiaaleista pienelläkin
kaikenlaiseen
kuljettami- kippauskulmalla. Se tuo paseen. Leveät ja sileät puoli- rempaa vakautta työssä.
pyöreän
muotoiset Kaikissa Jeantilin vaunuissa
Jeantil BR 18-27 rehulaidoilla

Liikkuva liete- ja lantavaunuhuolto
Koulutettu ja ammattitaitoinen huoltomme pitää koneesi toimintakuntoisena.
Meillä on käytössä huoltoautoja, joilla pääsemme
tilallesi huolettavan koneen
viereen. Autoissa on kattava valikoima huollossa tarvittavia varaosia. Kokemuksesta tiedämme, että
liete- ja lantavaunut tarvitsevat huoltoa. Perushuollot
pyrimme tekemään ennen
levityssesonkia. Kehitämme

jatkuvasti
toimintaamme
vastaamaan asiakkaidemme huoltotarpeita. Olemme
liete- ja lantavaunuhuolto,
jolla on kokemusta mm.
kompressoreista, kulmavaihteistoista ja hydrauliikasta. Meillä on lisäksi
tehtaan tuki ja ohjeistus niihin. Huollamme myös muitakin merkkejä.

AG-LANTAVAUNUT
Galvanoidut AG lantavaunut
Belgialaisen AGRIMATIN

valmistamat kuivalantavaunut edustavat tyypillisiä Euroopassa
valmistettuja
galvanoituja lantavaunuja.
Galvanointi on päällystysmateriaalina
suhteellisen
halpa ja siksi Agrimat AGlantavaunut ovatkin edullisia
joka tilan perusvaunuja.
Mallistosta löytyvät vaunut 8
m3 aina 15 m3 asti.

2-pystykelalevitin AG 10

Lisävarusteena saatava 2komponettimaalaus lavan
sisäpintaan vähentää kitkaa
ja holvaantuminen pienenee kuormaa purettaessa.

Kysy lisää!

Lietteen tehosekoittimet
AGRIMAT-Turbomix tehosekoittimella lietteensekoitus sujuu nopeasti ja
vaivattomasti. 700 mm

leikkaava sekoituskierukka on varusteltu
säädettävällä leikkaavalla vastaterällä. TUR-

BOMIX:ssa on vakiona
hydraulinen sekoituskulman
säätö. Runko on sinkitty ja
kestävä. Sekoistuskierukan Sopiva työkulma sianlietvoimansiirto on suoralla ak- teelle on 20 - 35 astetta ja
naudanliitteelle se on 15-25
selilla ilman kuluvia niveliä.
astetta. Säätö onnistuu
hydraulisylinterin avulla.

700 mm sekoituskierukka
leikkavalla vastaterällä sekoittaa nopeasti ja tehokkasti.

DIECI KUROTTAJAT

Dieci sopii erinomaisesti
maatilan töihin. Sen ohjattavuus, suuri suorituskyky
ja mahtava ulottuvuus sekä
monipuoliset
lisälaitteet
tekevät siitä ehdottoman
työkeskuksen moniin maatilan töihin ja urakointeihin.
Kaikissa Dieci Agri malleissa on vakiona Hydrostaattinen voimansiirto, joka
on erittäin tarkka ja helppo
käsiteltävä kaikissa maati-

lan töissä.
Dieci Agri on edullinen käytössä
(polttoainekulujen
ero muihin merkkeihin voi
olla jopa 10.000 euroa vuodessa). Markkinoiden alhaisimmat polttoainekulut,
vähäinen huollontarve ja
vakiokomponentit
sekä
edulliset ja laadukkaat varaosat ovat taloudellisten
Dieci on valmistettu huiptyötuntien takeena.
puluokan komponenteista

TRAKTORIKUROTTAJAT

DIECI AgriTech korvaa tilan etukuormaajatraktorin

VARAOSAT LIETEVAUNUT
Kompressorit,letkut, liittimet,öljyt

Battioni MEC-kompressorit

Kjellman parts tuotevali-

koima on entisestään kasvanut. Nyt saat myös
kattavasti tarvikkeita ja varaosia lietteenlevitykseen.
Battioini BALLAST Kaksoisilmajäädytetty pumppu on
uusinta uutta Battionilta.
Korjaussarjoja ja lamelleja Pumpun jäähdytystä on
yleisimpiin kompressoreihin. onnistuttu parantamaan lisäämällä ilmanoton sisääntuloja. Tällöin pumpun
käyttöaika voidaan kaksinkertaista.
Letkuvalikoima on myös
laajentunut. Yhteistyö ison
eurooppalaisen letkunvalmistajan Merletin kanssa on
aloitettu. Yhteistyön myötä
valikoimassa on tunnettuja
letkumalleja kuten Arizona
Superelastic,
imuletku,
multaimille käytettävä notkea Luisiana Superelastic ja
hieman painetta kestävä
Vacupress Flex-Letkuja.
Varastosta löytyvät yleisimmät koot aina 8 tuumaan
saakka.
Yleisesti käytettävät Val-

ducci liittimet sekä
Bauer liittimet. 8 tuumaan

Imuletku Arizona Artic

Battioini BALLAST

Vain oikean tyyppisellä öljyllä varmistat kompressorin
tehon äärilämpötiloissa. Mineraaliöljypohjainen kompressoriöljy on suunniteltu ja
valmistettu erityisesti pidentämään siipipyöräpumpun ikää. Se takaa parhaan
suorituskyvyn ja oikea voitelun. Öjyssä on mm. ruosteenesto-ominaisuudet.
Käyttölämpötilat - 5 ° C: sta
160 °

tarvikkeita löytyy varastosta
myös isoillekin koneille. Kysy myös erikoisliittimiä.
Valducci- ja Bauer liittimet

LANTAVAUNUT

KOULUTETTU HUOLTO
JA VARAOSAPALVELU
KAIKKIIN KONEISIIN!

Kulmavaihteet, nivelakselit, terät, kolat

Kjellman parts on myös

kattava valikoima varaosia
kaikkiin yleisimpiin kuivalantavaunuihin Suomessa.
Pohjakuljettimen kulmaMeiltä löytyy suoraan varas- vaihteisto
tosta
kuivalantavaunujen
pystykelojen
kulmavaihteistoja ja pohjakuljettimien osia sekä maan

Räätälöimme valmiita teräpaketteja, jolloin terien
hankinta on helppoa, edullista ja ennen kaikkea saat
oikeat terät kerralla vaunuusi.

kattavin valikoima erikoisnivelakseleita. Kjell-

man Partsin koulutettu
henkilöstö palvelee sinua Pohjakuljettimien kolat
ammattitaidolla, joten kysy
sopivuutta omaan vaunuusi.
Kunnolliset terät levittävät
lannan tasaisesti ja levityskelat pyörivät tasapainossa. Meiltä löydät kattavan valikoiman teriä useille
eri levittimille. Pohjakuljetin
on myös syytä pitää kunnossa, jotta vältytään turhilta
kuorman purkamisilta. Pohjakuljettimen jatkoja löytyy
useita kokoja, sekä pohjakuljettimen kolia. Vaihda
ajoissa kuluneet vetorattaat
uusiin. Valikoimamme täydentyy jatkuvasti kysynnän
mukaan.
Meiltä löydät
tarvikkeet myös muihinkin Pohjakuljettimet ketjut ja
Suomen markkinoilla oleviin liittimet
merkkeihin.

PMJ=palvelua myynnin jälkeen

YHTEYSTIEDOT

