PÄÄKIRJOITUS
Varaosa ja huoltopalvelut turvaavat kalliin koneesi toiminnan
Karjatilojen käytössä olevien koneiden
vuotuiset käyttötunnit ovat kasvaneet
huomattavasti. Koneiden kulutusosilta
vaaditaan entistäkin korkeampaa laatua
ja kestävyyttä. Tästä syystä olemme ottaneet maahantuontiin Top Quality Parts
-karjatilan työkoneiden kulutusosakonseptin. Top Quality Parts -varaosat
edustavat segmentissään alan parhaimmistoa, vastaten laadultaan vähintään alkuperäisosien laatua tai
parempaa. Olemme saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta Top Quality Parts –osien kestävyydestä.
Pystymme palvelemaan Teitä nyt vielä
entistäkin paremmin, uudistamme Kjellman Roadshow -konseptimme. Uudella
Roadshow -rekallamme voimme esitellä
varaosia nykyistä paremmin. Varaosia ja
huoltoja tilataan entistä enemmän 24/7
web-kaupastamme. Olemme laatineet
kiinteähintaiset huoltopaketit useille
huolloille. Myös takuupyyntöjä voit tehdä netistä kellon ympäri.
Meneillään oleva satokausi on ollut
poikkeuksellinen monella tavalla
Kylvöt aloitettiin jo huhtikuussa, mutta
ne jatkuivat osassa maata jopa heinäkuun puolen väliin saakka. ELY:n valvontahenkilöstön vähenemisen vuoksi
ja EU-maatalouspolitiikan uudistuksen
myötä viljelijät joutuvat kärsimään, kun
osa tukien maksuista lykätään seuraavalle vuodelle. EU:n Venäjään kohdistuvien pakotteiden vuoksi Venäjä jatkaa
elintarvikkeiden tuontikieltoa 5.8.201 6
saakka. Tämä on johtanut useiden alkutuotteiden hintojen laskuun.
Kaikki nämä em. kolme kertaluonteista
asiaa ovat synkistäneet maatalousyrittäjien uskoa tulevaisuuteen. Ne maanviljelijät joiden ajatusmaailma pyörii vain
näiden huonojen uutisten ympärillä, eivätkä suunnittele toimintaansa eteenpäin kuin vuoden kerrallaan, ovat
auttamattomasti tämän pelin suurempia
häviäjiä.
Muistan hyvin kun 1 995 siirryimme
EU:n. Osa viljelijöitä eivät uskoneet
EU:n tuomaan tulevaisuuteen ja lakkasivat investoimasta. Suurin osa näistä tiloista on lopettanut toimintansa. Ne
maatalousyrittäjät, jotka näkivät EU:n
antavan uudet mahdollisuudet, investoivat järkeviin tuotantojärjestelmiin ja koneisiin
ovat
pärjänneet
hyvin.
Suosittelenkin niille viljelijöille, jotka tekevät suunnitelmansa ym. negatiivisten
uutisten perusteella, harkitsemaan
uudestaan, koska kannattaa kuitenkin
muistaa että ruoantuotanto on yksi van-

hemmista ammateista suomessa ja tu- • Suomessa talven vuoksi vähemmän
lee jatkumaan tulevaisuudessakin. Ne
tuholaisia ja näin tarvitaan vähemmän
maatalousyrittäjät pärjäävät, jotka ovat
kalliita torjunta-aineita.
maatalouden jatkuvassa muutoksessa • Vientimahdollisuudet kasvavat ja Vemukana.
näjän markkinat avautuvat joskus,
koska suomalainen puhdas ruoka on
Nykykuluttaja haluaa ostaa lähiruokaa
hyvin suosittua.
• Puhtaassa ympäristössä tuotettu
Suomalainen kuluttaja haluaa ostaa
ruoka kiinnostaa myös muualla.
suomalaista ruokaa. Se näkyy myös Tulevaisuuden pitkäaikaiset suunnitelselvästi lähiruoan kysynnän kasvussa. mat kannattaa perustaa yllä oleville po1 0 - 1 5 vuoden aikana lähiruoan kysyn- sitiivisille trendeille. Suomessa on
tä on kasvanut merkittävästi. Lähiruoan vuosisadan alhaisin korkokanta, joka
osuus kuluttajien ruokakassista on noin. näyttää jatkuvan. Nyt on erinomainen
1 5 %. Luomu- ja lähiruoka ovat selvästi aika laittaa oma maatalousyritys kunkasvava trendi ja tämä antaa uudet toon vastaamaan tulevaisuuden haasmahdollisuudet. Esim. Reko ruokarinki teisiin. En lyödä muuta yritystoimialaa
on moninkertaistunut tänä vuonna.
Suomessa missä on näin paljon positiivia trendejä pitkällä tähtäimellä.
Suomalaisen elintarvikkeiden ”monopolimarkkinat”
Oikeilla koneinvestoinneilla, varaosilla ja
huolloilla oma talous kuntoon
Suomessa 80 % elintarvikemarkkinoista
on ollut jo vuosia kahden ison ketjun Investoitaessa koneisiin on tärkeä, että
käsissä. Tuotteita on välillä tarjottu sijoitettu pääoma saadaan takaisin. Koasiakkaille sellaisella alihinnalla mikä hä- neissa kannattaa huomioida energian
päisee viljelijöiden elintarvikeketjuun an- tarve, tarvittava työmäärää sekä koneen
taman työpanoksen. Vastaavaa kaupan ylläpitokustannus. Halpa kone voi tulla
keskittymistä ei löydy muualla Euroo- kalliiksi kun otetaan huomioon sen
passa. Saksassa 70 % markkinoista käyttöikään kohdistuvat kulut. Lisäksi
hallitsee 5 eri ketjua. Kilpailun kannalta on varmistettava, että koneen valmistaja
tuottajalle olisi suotavaa että ruokakau- sekä maahantuoja pysyvät toiminnassa
pan keskittymiä saadaan purettua. Sa- koko koneen käyttöiän. Oikea tyyppisen
ma koskee osaa liha-, vilja-, maito- ja koneen valinta onkin ensiarvoisen tärruokatuotteita jalostavia yrityksiä. Tuot- keää, jotta oma talous saadaan optitajille mahdollisuus kilpailuttaa tuottei- moitua.
Väärällä
hankinnalla
densa myyntiä parantaa selkeästi investoinnista voi tulla jopa taloudellinen
kannattavuutta sekä antaa samalla rasite. Pyrkimyksemme on valita markmahdollisuuden panostaa entistä pa- kinoilta kokonaisedullisimmat koneet
rempaan laatuun. Voinkin iloisesti tode- Sinulle.
ta, että viime vuosina on tullut useita
uusia pienteurastamoita ja meijereitä. Toimitamme varaosat ja koneet suoraan
Samoin tilojen suoramyynti on kasvanut tehtailta Suomen maatiloille ilman välijoka vuosi. Kotipaikkakunnalleni tuli käsiä ja raskaita maahantuontiportaita.
pienteurastamo josta olen saanut ostaa KoneAgriassa myymme koneita erittäin
lihaa jota ei ole saatu marketista. Esim. edullisilla ennakkohinnoilla. Toimitamme
pallealiha joka on mennyt jauhelihaksi koneet suoraan Keski-Euroopan suurilta
isoissa teurastamoissa. Pikku teurasta- konevalmistajilta suoraan suomalaiselle
mo on myynyt se samalla hinnalla kuin viljelijälle - Sinun eduksesi.
Entrecote. Tämä antaa varmasti paremman nettotuloksen maatilayrittäjälle.
Kirjoittaessani tätä artikkelia ja etsiesMaatalouskonekaupasta 90 -luvulla oli säni faktoja, totesin että kuluttajan mieyli 80 % kahden ketjun hallussa. Nyt lipide
suomalaisesta
maatalousnäiden markkinaosuus on alle puolet. yrittäjästä on parantunut huomattavasti.
Samalla konekaupan kate on puoliintu- Maatalousyrittäjän kuulukin olla elintarnut maatalousyrittäjän eduksi. Konetar- vikeketjun tärkein ammattiryhmä.
jonta on monipuolistanut ja tuonut
kokonaistaloudellisempia koneita mark- Haluan esittää Teille kaikille parhaimmat
kinoille.
kiitokset luottamuksesta, jota olette
meitä kohtaan osoittaneet varaosa- ja
Varma tulevaisuus
konehankintoja tehdessänne. Taistelemme yhdessä elävälle maaseudulle ja
En näe suomalaiselle maataloudelle ai- hyvälle puhtaalle suomalaiselle ruoalle.
nuttakaan pitkävaikutteista negatiivista
trendiä, vain positiivisia;
Tervetuloa kannattaville konekaupoille.
• Ruoantarve lisääntyy ja viljelty peltoala Palveluksessasi
vähenee maailmanlaajuisesti.
Tomas Kjellman
• Luomun ja lähiruoan kysyntä tulee
kasvamaan entisestään.
Elämme siitä, kun asiakkaamme pär• Alkutuotteita jalostavia yrityksiä on tul- jäävät hyvin.
lut lisää.
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KENWORTH W 900 LEGEND
MODIFY KJELLMAN

Tule katsomaan KoneAgriaan
vaihtokonetarjontaamme.
Myymme käyttökelpoisia koneita pois erittäin edullisesti.

Kjellman RoadShow on Suomen suurin ja ennennäkemätön
maatalouskoneiden varaosakiertue Suomessa. Meiltä saat ammattitaitoista tietoa karjatilan koneiden kulutusosista. RoadShow
kiertue starttaa KoneAgria 201 5 messuilla Pirkkahallisssa. Meidät
tapaat läpi vuoden maatalousalan tapahtumissa ympäri Suomea.
Esim. Ytteressen Kevätmarkkinoilla 21 .3.201 6 ja Mansen Mörinöillä 1 .-2.4.201 6. Siis jos näet jenkkirekkamme liikenteessä niin
älä epäröi astua sisään. Tarkista ensi kesän kiertue aikataulut
www.kjellman.fi
Tervetuloa Kjellman RoadShow kiertueelle
Tomas Kjellman

SEOSREHUVAUNUJEN VARA

Seosrehuvaunun terät
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TRIOLET

ERIKOISNIVELAKSELIT NYT
MYÖS SEOSREHUVAUNIHIN

MUISTA TILATA MYÖS
PULTTISARJAT TERIEN
OIKEAAN KIINNITYKSEEN

Mobiiliverstas maatilan korjaamo
Tehtaan kouluttamat huoltomiehet
Koneet kuntoon ennen sesonkia
Tulemme maatilallesi
Huollettu kone kestää
Säästä selvää rahaa

RAOSAT AMMATTITAIDOLLA
Seosrehuvaunun vaa'at

VAAKAJÄRJESTELMÄT
VAAKA-ANTURIT
KAAPELISARJAT

LANGATTOMAT YHTEYDET
LISÄNÄYTÖT KUORMAUSKONEISIIN

Seosrehuvaunun kulmavaihteet
KULMAVAIHTEITA ERI
KOKOLUOKISSA,
USEALLA AKSELILLA JA
ERI VÄLITYSSUHTEILLA
KYSY LISÄÄ!
Myös oikeat vaihteistoöljyt löydät meiltä.

SUOMALAISELLE REHULLE T
Edistyksellinen sekoitusjärjestelmä

Pitkä kokemus ja tiivis yhteistyö
asiakkaiden kanssa ovat auttaneet
kehittämään optimaalisen ruuvin.
Yhdysvalloissa on 1 1 0 000 lehmän
karjatila jossa on käytössä Peecon
apevaunuja. Niitä käytetään yli 22
tuntia yhtäjaksoisesti vuorokaudessa. Peecon uskaltaakin ainoana
seosrehuvaunujen
valmistajana
taata 5 vuoden takuun kulmavaihteelle.

KAIKKI NÄMÄ HUIPPUOMINAISUUDET SAAT PEECONISSA VAKIONA
• Suomen oloihin kehitetty kolmannen sukupolven
pystyruuvisekoitin
• Kaksi Double Action kierukkaa pitkäikäisillä sahalaitaiset
Varioknife-leikkuuterillä
• Full float -akseloinnilla tuettu päälaakeri
• Kaksi säädettävää vastaterää
• Laakeroitu planettavaihteisto jokaiselle sekoitusruuville
• Kulmavaihteiston öljyntasoa on helppo seurata reaaliaikaisesti
• 60 mm suojaputki tukee sekoitussäiliön yläreunaa
• Sekoitusruuvien keskitetyt voitelupisteet
• Vasemmalla ja oikealla edessä vakiona hydraulisesti avautuvat
purkuluukut (2 kpl kaksitoimista hydraaliikkaliitintä traktorista)
• Saatavilla purkuluukut asiakkaan haluamaan paikkaan
• Alustassa valmius punnitusjärjestelmiin
• Rei'itetty portaat (astintaso ja portaat)
• Walterscheid nivelakseli murtopultilla
• Kulutusta kestävä Kaksikomponetti maalaus
• Biga Twin Eco Vario-malleissa voidaan säliön kapasiteettia
kasvattaa vetämällä ylimääräinen osa ulos (+1 30 tai 290 mm)
• Osa malleista voidaan toimittaa Biga Multilift järjestelmällä ja
tarvittaessa olkilietsolla.

Oikea rengastus lisää
käyttömukavuutta ja vaunun
ajettavuutta käyttökohteessa.

Helppo huolletavuus tietää koneellesi
pitkää käyttöikää ja vähentää turhia
seisokkeja.

HiTech Polyamidi laakeri, joka kestää
korkeita lämpötiloja, kemiallisia reaktioita ja kovaa kulutusta.

Älä tyydy kompromisseihin. Valitse
vaunun purkuluukku sinun käyttöösi
sopivaksi.

E TEHTY SEOSREHUVAUNU
Osaksi ruokintajärjestelmääsi

Go Green.

Tulevaisuudessa yhä useamman
seosrehuvaunun käyttövoimana on
sähkö. Peeconilta löytyy akkukäyttöinen hinattava seosrehuvaunu,
jolla voit säästää jopa 70% polttoainekustannuksissa. Hybrikäyttöisiä seosrehuvaunuja voit käyttää
pienempi hevosvoimaisilla traktoreilla.
Peeconin kiinteät seosrehuvaunut
sopivat osaksi automaattista ruokintajärjestelmää. Ne ovat helppoja
sijoittaa varastotiloihin katon alle
säältä suojaan. Kiinteän apevaunun
käytössä ei tarvita traktoria eikä
kuljettajaa, joten kalliita resursseja
vapautuu muuhun käyttöön.

VARIOKNIFE-JÄRJESTELMÄLLÄ OIKEA PH-ARVO PÖTSILLE
Kaksitoimisella Turbo-kierukka Varioknife- järjestelmällä, jossa on jopa 21 kpl itsestään teroittuvaa HD wolfgram karbiini
terää ja säädettävät vastaterää tekee vaunusta tehokkaan ja
nopean sekoittajan myös jäiseen rehuun ja rehukokkareisiin. Vario knife –järjestelmällä käyttäjä voi optimoida rehun
silpun pituutta. Tällöin rehusta saadaan karjan pötsille juuri
oikeanlainen seos. Näin pötsin PH-arvo pysyy oikeana ja
maidon tuotos sekä lihasmassan kasvu paranee ja karja pysyy terveenä.Vaunu ei silti vaadi traktorilta suuria tehoja ja
näin polttoainetta säästyy. Kierukan ekstra-siivet mahdollistavat tasaisen appeen jaon koko kuorman jakamisen ajan.

OIKEILLA VAA´OILLA JA OHJELMILLA
KUSTANNUSTEHOKAS RUOKINTA

Tämän päivän nykyaikaisilla karjatiloilla eläinten ruokinta ei
ole pelkästään seosrehuvanun lastausta ja purkua.
Laadukkaan ja kustannustehokkaan ruokinnan pohjana on
laadukkaiden rehukomponenttien lisäksi tieto ruokinnan
ainesosista ja kustannuksista. Meiltä saat tarvittaessa
seosrehuvaunu valmistajasta riipumattomat huippuluokan
vaakajärjestelmät sekä ruokinnan hallintaan DTM suite
ohjelmisto.
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Jeantil PR paalisilppurit

- Jeantil PR2000 R on ollut myyntimenestys
- Markkinoiden järein silputusroottori
- Erittäin tehokas lietso - erinomainen kuivituksessa
- Yksinkertainen rakenne vähillä kuluvilla osialla
- Kaikissa malleissa vakiona MULTI-terät - parempi oljen
imukyky
- GTmalleissa molempiin puoliin kääntyvä torvi
- Kattava mallisto: PR2000, PR4000 ja PR6000
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Jeantil kuivittavat seosrehuvaunut

- Rehun jako ja kuivitus samalla vaunulla
- Kattava mallisto: MVVP 12, -14, -23 ja -26
- Voidaan toimittaa räätälöidysti asiakkaalle
- Kaikki pystyruuvi vaunun edut
- Järeä planeettavoimansiirto vakiona
- Mineraalikaukalo vakiona
- Turbo kaksoissekoituskierukka
- Saatavilla automaattisilla vastaterillä
- Yksiakselisena vaununa ketterä kääntyjä myös nurmella.
- Täyttöaste 100% - ei tarvita turhaa tilaa

SALAOJANHUUHTELU
Huippuominaisuudet kaikissa malleissa

• 5 sylinterinen mäntäpumppu, max 115 l/min - 50 bar
• Huuhtelupaine 70-80 l/min - 35 bar
• 500 metrin letkukela
• Vakiona 300 metriä huuhteluletkua
• 10 m imuletku, jossa suodatin ja kelluke
• 10 m paluuletku
• Etäisyysmittari
• Hydrauliikan tarve 1x2-toiminen
• Toiminnot hallittavissa yhden käyttäjän toimesta
• Huuhteluletkun ohjauskaari, jossa huuhteluletkun tuenta
selkä- ja etupuolelta pyörivin rullin.
• Vastapenkkaan huuhtelumahdollisuus
• Huuteluletkun syötön sähköinen kauko-ohjaus mahdollisuus

• Letkun syöttö kahdella
hydraulimoottorilla
• Virtaussääädin
• Manuaalinen puominhallinta
• Hydraulinen letkunsyöttö ja
-kelaus

• Letkun syöttö kolmella
hydraulimoottorilla
• Hydraulinen puominhallinta
• Hydraulinen letkunsyöttö
• Letkunsyötön hallinta
sähköisellä kauko-ohjaimella

• Automaattinen letkunsyöttö
• Lisävarusteena HDD Dynamic
Drive. kysy lisää myyjiltämme.
• Hydraulinen puominhalllinta
• Ammattilaisille

Huuhtelulaitteiden varaosat ja varusteet
VARAOSIA MYÖS
MUIHIN MERKKEIHIN

SUUTTIMET

SUUTINOHJAIMET

JATKOHOLKIT

VESIPUMPUT

HUUHTELULETKUT

OHJAUSKEHIKOT

KAIVOVARUSTUKSET (30, 40 JA 60) CM KAIVOLLE
TUTKALAITTEET
VEDENSUODATTIMET

MAATUKI SUUTTIMELLE

VARAOSAT

Noukinvaunun terät

VARAOSIA USEAAN
MERKKIIN JA MALLIIN

PÖTTINGER

KRONE

Noukkimen
piikit

STRAUTMAN
KYSY MYÖS NOUKKIMEN KAARIA

CLAAS
JOHN DEERE

PÖTTINGER

KRONE

Paalaimen terät

CLAAS

VICON

Karhoittimen ja pöyhimen piikit
YLÖ PÖYHIN VAS.

KUHN
KRONE

JF PÖYHIN OIK.
CLAAS

MC HALE

NYT- KOROTONTA MAKSUAIKAA
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JF itsetehtävään laaturehun tekoon
(Vaatii myönteisen rahoituspäätöksen )

JF YKSI ROOTTORISET
• Vahva kone tehokkaaseen
rehunkorjuuseen.
• Roottori laakeroitu molemmista
päistä - vähäisempi päivittäinen
huollontarve.
• Nivelletty ja muotoiltu vetorunko
- optimaalinen pellonpinnan seuranta.
• Saatavilla optiona 4-pyöräinen
telialusta, jolloin pellonpinnan
seuranta on huippuluokkaa.

Aito JF:n karhotin on oikein käytettynä luotettava ja kestävä.

JF KESKIKARHOTTIMET
• Vahva ja luotettava kone
tehokkaaseen käyttöön.
• Roottori laakeroitu molemmista
päistä, vähäisempi päivittäinen
huollontarve.
• 3-D roottoriyksikkö, optimaalinen pellonpinnan seuranta
• Säädettävä työleveys.
• Itseohjautuva, seuraa traktoria.
• Multitouch alusta
• Nopea ja helppo päisteautomatiikka

"Alfa-Alfa”karhotusasento siirtää myös keskimmäistä karhoa, näin saadaan paremmin kosteutta pois rehusta.

JF Z HYDRO PÖYHIMET
• Kevyt rakenne, sopii
pienemmillekin traktoreille.
• Roottoriyksiköiden välissä
laajakulmanivelakseli, luotettava
voimansiirto.
• Selkeä vetorunko, optimaalinen
pellonpinnan seuranta.
• Rajapinnan erinomainen
puhdistus, ei satotappioita.
• Isot superballoon pallorenkaat
• Piikin ottokulma säädettävissä.

JF METSJÖ TARKKUUSSILPP

31 0 cm leveä sivunoukin mahdollistaa traktorin akselilevyttä suurempien karhojen ajon ilman että haitallista
tallaamista tapahtuu. Silppurin käyttöakselit ovat traktorin voimansiirron kanssa samansuuntaisesti.

JF Metsö tarkkuussilppureilla laaturehua
Kun yhdistetään JF:n tarkkuussilppuri
Metsjön
hydraulijousilla varustettuun perävaunuun, saadaan
Pohjoismaisiin
olosuhteisiin juuri sopiva
huippuluokan yhden miehen
rehunkorjuuketju.
Tarkkuussilppurilla tehty
silppu on lyhyttä ja sitä on
helppo käsitellä aumalla ja
se säilyy tutkitusti paremmin. Metsjö:n kolmiakselinen alusta ohjautuvilla
akseleilla ja kunnon rengastuksella mahdollistaa
rehunkorjuun myös sateisenakin kesänä pehmeiltä
lohkoilta.

Tarkkuussilputtua rehua on helppo
käsitellä rehuaumalla.

JF TS 4500 tarkkuussilppurivaunussa on pohjakuljetin.

PPURIVAUNUT
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JF tarkkuussilppurivaunulla rehunteko onnistuu myös viereiseen vaunuun ajosilppurin tapaan, näin kaukaisemmatkin
peltolohkot saadaan tehokkaasti korjattua.

Aito Jeantil BR kippiperävaunu viljan,
rehun, hakkeen, maan tai lannan
ajoon.

NOBILI KESANTO- JA VESAK

Kesantomurskainten terät

KEVYTTERÄ

BERTI

ELHO

Y-TERÄ
MASCHIO

KEVYTTERÄN
PIDIKE

MUISTA TILATA
MYÖS KIINNITYSPULTIT
TERILLE

Nivelakselit

Huom!
MEILTÄ LAAJA
JA KATTAVA
VALIKOIMA
ERIKOISJA NORMAALI
NIVELAKSELEITA

AKKOMURSKAIMET

Nobili on maailman johtava viher- ja vesakkomurskainten valmistaja maailmassa. Italiassa sijaitseva nykyaikanen
tehdas edustaa alansa huippua tutkimustyössä ja koneen valmistuksessa.

Murskaavaa ylivoimaa Nobili murskaimilla.
N OBI LI TBE- S 262 VESAKKOM U RSKAI N
- AntiSchock jousiteleskooppi laukaisu
- 28 kpl 06 HD kuokkaterää
- Kulmavaihde vapaakytkimellä
- Ulottuvuus traktorin keskilinjalta sivulle 372 cm
- Työskentelykulmat; alas 65° ja ylös 90°
- Vaihdettava silputuskammion kulutuslevy
- Hardox sivusukset
- Säädettävä kannatusrulla vaihdettavilla laakereilla
- Silputusroottorin nopeus 2205 kierr./min
- Paino 1050 kg
- Sopiva traktori 80 - 150 hv

Antishock laukaisujärjestelmä

Avara silputuskammio

Kulmavaihde vapaakytkimellä

Hyvät varustelu mahdollisuudet

N OBI LI BP VI H ERM U RSKAI N
- Työleveys (280 tai 300) cm
- 56 kpl 01 mallin terää
- PTO 540/1000
- 8-rivinen silputusroottori
- Roottorin nopeus 1960 kierr/min
- Kulmavaihde vapaakytkimellä
-Hydraulinen sivusiirto
- Ulottuvuus keskilinjalta 185 cm
-Paino 800 kg

LIETEVAUNUJEN TARVIKKEE

Battioni tyhjiökompressorit
BATTIONI
BALLAST
9000
1 1 000
1 3500

BATTIONI MEC
MEC 5000
MEC 6500
MEC 8000

KOMPRESSORI
ÖLJY

Ballast automaattisella voiteluannostelulla

Lietevaunun ja multaimen letkut

IMULETKU
ARIZONA SUPERPLASTIC
VARASTOKOOT
4",5",6" JA 8"
IMU-/PAINELETKU
VACUPRESS FLEX
VARASTOKOOT
4", 5", 6"
MULTAIMEN LETKU
LUISIANA SUPERPLASTIC
VARASTOKOOT
(38,40,45 JA 50)MM

Tarvikkeet

PYÖRIVÄ LIITIN
D1 50, D200
YLITÄYTÖNESTIN
HITSATTAVA

PAINE-/ALIPAINEMITTARI R 3/8 80

LAMELLIT
KOMPRESSOREIHIN

HYDRAULI-SYLINTERIT
5" JA 6"

KLEMMARIT JA
TIIVISTEET

TARKISTUSSILMÄ
2" JA 3"

LETKULIITTIMET
VALDUCCI&BAUER

EET JA VARAOSAT
Venttiilit

YLIPAINE
VAROVENTTIILI
R1 1 /4", R1 1 /2", R2

ALIPAINE
VAROVENTTIILI R1
1 /2"
SAKANEROTIN
VENTTIILIT

Levittimet
KARTIOSUUTTIMIA

LUISTIVENTTIILI
MESSINKIÄ
4",5",6"

PINTALEVITIN
KARTIO EXACT 6"

PERUS PINTALEVITIN
6"

2-TOIM.
LUISTIVENTTIILI
RST 6",8"

IMUSUPPILO
TELINE

PINTALEVITIN
KARTIO 6"

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

leikkaava sekoituskierukka on varusteltu säädettävällä
leikkaavalla vastaterällä. TURBOMIX:ssa
on vakiona hydraulinen sekoituskulman säätö. Runko
on sinkitty ja kestävä. Sekoistuskierukan voimansiirto
on suoralla akselilla ilman
kuluvia niveliä.

Sopiva työkulma sianlietteelle
on 20 - 35 astetta ja naudanliitteelle se on 1 5-25 astetta.
Säätö onnistuu hydraulisylinterin avulla.

700 mm sekoituskierukka leikkavalla vastaterällä sekoittaa
nopeasti ja tehokkasti.

LIETEVAUNUT
OSTA NYT- KOROTONTA MAKSUAIKAA

0%

15.4.2016 SAAKKA!

(Vaatii myönteisen rahoituspäätöksen )

Jeantil GTi imupainevaunu.

0%

- Jeantilin yksiakselinen on karjatilojen suosittu lietevaunu
- Säiliö osa runkoa - omapaino pienempi ja näin saatu
hyötykuorma suuremmaksi
- Isojen tilojen huoltovaunu sekä virtsakaivojen tyhjentäjä
- Yksiakselisena vaununa ketterä kääntyjä myös nurmella

Jeantil GT imupainevaunu.

- GTmallit on varusteltavissa Sinun tarpeisiin
- Valittavissa erilaisilla akseleilla ja rengastuksella
- Vakiona pitkä vetoasia riittävällä joustovaralla
- Voidaan varustaa uuden teknologin
kaksoisilmajäähdytteisillä kompressoreilla
- Multain asennusmahdollisuus; nostolaitteet, kivitasku
- Optiona mm. sektorityhjennys, Sekoitus ajon aikana
- Turbotehostimella täyttö jopa
13000 l/min

MULTAIMET
Profi multaimet
PROFI KEVYTKIEKKOMULTAIN

- Erinomainen multain nurmella
- Kulkee pehmeilläkin mailla
- Työleveydet (308-836)cm
- 270 mm kiekot
- Hydraulinen jakolaite

PROFI LAAHAVANNASMULTAIN
- Erinomainen sänkipellolle
- Suurten alojen multain
- Työleveydet (308-1188)cm
-Teräsvannas
- Hydraulinen jakolaite

PROFI MULTAUSÄES
- Sänkipeltojen multaukseen
- Työleveydet (300-620)cm
- 46 cm kiekko + teräsvannas
- Hydraulinen jakolaite

PROFI ISOKIEKKOMULTAIN
- Työleveydet (300-925)cm
- 46 cm kiekko + teräsvannas
- Hydraulinen jakolaite

VARAOSAT
Terät
JOSKIN

FLIEGL

JOSKIN

Kolat

JEANTIL EVR
TERÄSARJA

SAMSON

KYSY MYÖS TERIEN
VAIHTOPALVELUA

JF
BELARUS
JEANTIL
FLIEGL

POHJAKULJETTIMEN
KETJULIITTIMET

JF
SAMSON
LIITOSLENKKI KOHLSWA
55, 57, 72,74 JA 78

ANKKURIKETJUA
KIINNIKKEILLÄ TAI ILMAN

Kulmavaihteet
KULMAVAIHTEET LEVITYSKELOILLE 540-, 1 000 KIERR/MIN

POHJAKULJETTIMEN
VAIHTEISTOT

KUIVALANTAVAUNUT

Jeantil EVR Finlandia

- Suomen vaativiin olosuhteisiin
räätälöity lantavaunu
- EPAN-5 pystykela tarkkuuslevitin
- VähäkitkainenMonoBlock lavarakenne
- RHS-putkipalkista pultattavat kolat
- Itsepuhdistuvat pohjakuljettimen
vetorattaat
- Valmistettu erikoisteräksestä
- Uudistetut valosuojat
- Uudistetut lokasuojat
- Aito monoblock voimansiirto
- Kietoutumissuojat laakereissa
- Helppo huoltaa ja käyttää
- Toimiva varaosa ja huoltopalvelu

EPAN 5 TARKKUUSLEVITIN
Jeantil EVR EVO 3

- Suomen vaativiin olosuhteisiin
räätälöity lantavaunu
- EPAN-5 pystykela tarkkuuslevitin
- Vähäkitkainen MonoBlock lavarakenne
- RHS-putkipalkista pultattavat kolat
- Itsepuhdistuvat pohjakuljettimen
vetorattaat
- Uudistettu hydrauliikka, jossa
kuormapainon kompensointi ja
proportionaalinen nopeuden säätö
- Valmistettu erikoisteräksestä
- Uudistetut valosuojat
- Uudistetut lokasuojat
- Aito monoblock voimansiirto
- Kietoutumissuojat laakereissa
- Uudistunut etusäleikkö
- Uudistetu lavatikkaat
- Vahvistettu lavan reunarakenne
- Helppo huoltaa ja käyttää
- Toimiva varaosa ja huoltopalvelu

EPAN 6 KOMPOSTILEVITIN

- Tasainen ja leveä levitys jopa 24 m saakka
- Soveltuu hyvin kanan- ja broilerinlannalle
- Hardox repijä - ja heittoterät

- 2-pystykela levitin
- Tasainen ja leveä levitys jopa 16m asti
- Täyttää DLG-sertifikaatin
- Nopea kuorman tyhjennys
- Voidaan levittää tehokkaasti karjan
,sian,- kanan-, lapaan- sekä
kompostilantaa.
- Paras ja tehokkain levitin karjanlannalle
- HARDOXrepijä- ja heittoterä
- Saatavilla edullinen terien vaihtopalvelu

DIECI AGRITECH 35.7

Dieci Agri tech korvaa tilan etukuormaajatraktorin. Se on suunniteltu maatalouteen. Agri tech mallit
voidaan varustaa mekaanisella voimanulosotolla ja 3-piste nostovarsilla, joten voit käyttää samoja
työkoneita kuin traktorissakin.

Dieci AgriTech monitoimi kurottaja

RUNGON KALLISTUS
VAKIONA

TURVALLIEN JA HELPPO
AJAA SEKÄ KÄYTTÄÄ
VARIO PORTAATON
VOIMANSIIRTO

MINIAGRI 25.6

4-pyöräohjattu Dieci Agri on maatilan maatilan ainoa oikea kuormauskone. Se on erittäin vakaa
käsitellä sekä käännöksissä että epätasaisessa maastossa. 4-pyöräohjaus tekee siitä ketterän
kääntyjän myös ahtaissa tiloissa.

Dieci MiniAgri 25.6 maatilakurottaja
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