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Onnistu ruokinnassa

KARJATILAN VARAOSAT JA KONEET
SEOSREHUVAUNUT

MAATALOUSKUROTTAJAT

PAALISILPPURIT

HEAVY DUTY

XL-LUOKAN KOKOA
JA KESTÄVYYTTÄ
TS-BUCKET GS 200-260/XL
monitoimikauhat

TS-BUCKET SS 200-260/XL
rehuleikkurit

TS-Bucket rehuleikkurit - laatua koko rahan edestä

Saatavilla tarvittaessa edistyksellisellä Variable
Lock System vaihtosovitejärjestelmällä.

Rehuleikkurin terä on ns. ylipureva, jolloin
rehukakku
leikkautuu
huomattavasti
paremmin.

Rasvattavat laakerit, joiden
voidaan kiristää tarvittaessa.

laakerivälystä

Leikkurin molemmin puolin rungon sivussa ovat
sivuleikkureiden vastaterät.
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PÄÄKIRJOITUS: TOMAS KJELLMAN

Elämme siitä kun asiakkaamme pärjäävät hyvin
Investoivat tilat pärjäävät

Hyödynnä lanta tarkkaan

Viime vuosien aikana asiakaskunnastamme on erottunut kasvava ryhmä maatalousyrittäjiä,
jotka hoitavat menestyksekkäästi ja tuottavasti maatilojaan. Siihen on vaikuttanut montakin
asiaa, mutta tärkein on kuitenkin yrittäjän oma panostus yrityksen
kehittämiseen
ja
suunnitemallisuus pitkälle tulevaisuuteen. Ne viljelijät jotka
ovat jo tehneet järkeviä investointeja tulevaisuutta varten, alkavat
nyt
poimimaan
sen
hedelmiä ja menestyvät.

Lannan ja lietteen hyötykäyttöarvo tulee tiloilla yhä tärkeämmäksi. Lietettä ei enää levitetä
peltoon vain sen takia että siitä
saadaan tuki ja päästään lietteestä eroon. Sijoittamalla liete
maan alle juuristoon, typen hyötykäyttö on kaksinkertainen.

Katsottaessa muualle Eurooppaan, maatilojen alkutuotteiden
hintataso on ollut pidempään alhaisempi Suomeen verrattuna.
Kuitenkin siellä viljelijät ovat
pystyneet silti tekemään kohtalaisen hyvää tulosta. Tähän on
syynä kaksikin eri asiaa. Koneinvestointeja tehdessä on otettu huomioon hankintahinnan
sijaan koneen tuleva kulurakenne 10 vuoden ajalle. Lisäksi on
laskettu tarkkaan mahdollinen
työvoiman tarve/tuotettu nettoeuro.

Nurmi kasvuun kannattasti
Yksi
karjatilan
suurimmista
kannattavuuteen liittyvistä tekijöistä on rehun hinta. Tällöin kysymykseen
voi
tulla
se
vaihtoehto että, ostetaan tilalla
käytettävä rehu, eikä tuotetakkaan sitä itse. Muita kannattavuuteen
liittyviä
harkinnan
aiheita ovat ostetaanko vai
vuokrataanko
lisämaata
tai
käyttääkö urakoitsijaa vai ei?
Esimerkiksi käyttämällä nurmentäydennyskylvöä, voidaan lisätä valkuaisaineen tuottoa n.15
% hehtaaria kohti. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että 100
hehtaarin nurmitilalla voidaan
korjata 115 hehtaarin sato. Suomessa 15 peltohehtaaria voi
maksaa jopa 300 000 euroa.
Nurmen korjuutyön kustannus
on periaatteessa sama hehtaaria
kohti, riippumatta sadon määrästä.
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Nurmiviljelyssä

voidaan käyttää
urakoitsijaa kokonaan, osittain
tai tehdä korjuuketju kokonaan
itse. Nykyään korjuusesongin aikana on työvoimapula. Sama
koskee myös lannan ja lietteen
levitystä. Silloin voidaan hakea
lisätyövoimaa koneineen urakoitsijalta. Monesti urakoitsijan
ammattitaito on korkea omalla
urakointialueella ja lisäksi he
pystyvät hankkimaan käyttöönsä nykyaikaiset, tehokkaat, peltoa säästävät ja taloudelliset
koneet.

Ruokintalaitteitten

käyttökulut
muodostuvat hankintakuluista,
työtunneista/ ruokittu rehuyksikkö sekä huolto- ja ylläpitokuluista. Ruokinnan onnistumisen
kannalta on tärkeää keskeytymätön ruokinta 365 päivänä
vuodessa. Samoin se että päivittäinen ruokintaan käytettävä aika pysyy suunnitellussa. Jos
ruokintalaitteisiin tulee häiriöitä,
niin vian hinnaksi voi tulla pahimmillaan jopa yli yksi 1/10 osa
ruokintalaitteen
hankintahinnasta. Ruokinnan kannattavuuden kannalta onkin tärkeää
ruokintalaitteiden yksikertaisuus
ja varmatoimisuus. Lisäksi ennakoivan huollon merkitystä ei
kannata unohtaa. Urakoitsijan
käyttäminen ruokinnassa onkin
erittäin harvinaista. Ruokintakoneet ovat yleensä suunniteltu tilakohtaiseksi. Lisäksi tautien
levitysvaaran riski lisääntyy
käytettäessä ulkopuolia toimijoita.

Pystyruuvin ylivoimaa
Yli 20 vuotta sitten aloimme tuomaan Suomeen tekniikaltaan
yksinkertaisia
pystyruuviapevaunuja. Olimme siihen aikaan

TOIMITUS
Johan Biskop
Tomas Kjellman
Pekka Kiuru
Visa VIlkuna
TAITTO
Pekka Kiuru
PAINO
Lehtisepät Oy
Jyväskylän paino 2018

Suomen ainoa pystyruuvi apevaunujen maahantuoja. Nykyään Suomessa myydyistä apevaunuista noin 90 %:ssa on pystyruuvirakenne. Pystyruuvinvaunun etu on rehun kuidun ja
kuohkeuden säilyminen. Suosiota lisää myös pystyruuvivaunujen edulliset käyttökustannukset.
Tänä päivänä meidän valikoimissa suurin vaunu on peräti
68 m3.

Maahantuomme kulutusosia
ruokintakoneille. Varastoimme
Suomessa apevaununteriä melkein jokaiseen Suomessa löytyvään seosrehuvaunuun. Kulutusosien vaihtotyön arvo voi olla jopa puolet osien hinnasta. Siksi
onkin tärkeää asentaa heti kerralla laadukkaat osat. Tarjoammekin
kahden
eri
laatuluokituksen tuotteita asiakkaillemme. Top-qualty terät teetämme länsieurooppalaisilla valmistajilla asiakkaille jotka arvostavat pidempiä vaihtovälejä. Hintatietoiselle tarjoamme Bestprice
laatua, joka on hinnaltaan edukkaampi. Meille se on elintärkeä,
että asiakkaamme pärjäävät hyvin, tekevät hyvää tulosta ja tuottavat ruokaa Suomen kansalle.

Yhdessä tulevaisuuteen
Konealan myynninkehitys on ollut negatiivista. Viime kaudella
yhtiömme myynninkehitys oli
kuitenkin positiivisista. Asiakkaamme ovat tehneet oikeita ratkaisuja konehankinnoissa ja
oman tilan hoidossa. Meidän
leipä on täysin siitä kiinni, että
asiakkaamme pärjäävät hyvin.
Kiitokset tästä asiakkaillemme,
henkilökunnallemme ja tavaratoimittajille. Taistelemme hyvän
suomalaisen ruoan puolesta yhdessä.

Ruokintaa
Tapani Lahden
Nautaportti Oy:n
pihatossa

s. 8

4

Dieci italialaista laatua
Kurottajat saivat uuden ohjaamon

12

Varaosien ennakkokauppaa

5

Markkinoiden laajin mallisto
Dieci mallisto 2018

13

Nivelakselit
Vaihtokoneet

6

Nettikauppa on huoletonta
Jaakko Harjusen kokemuksia

14

Tarkkuus on tulevaisuutta
NIR rehuanalysaattorit

7

Apetta laatuterillä
TopQuality terillä työ sujuu

15

Dinamica Generale
vaakajärjestelmät

8

Tapani Lahti
Tilavierailu Nautaportilla

16

Juha Alasaari
Tilavierailu

9
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45 m3 Peecon ja Dieci AgriTech

17

Juha Alasaari
Jeantil MVV 20

10

PEECON seosrehuvaunut

18

Jeantil MVV puhaltavat
apevaunu

11

PEECON Future mallisto
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Jeantil PR paalisilppurit

Verkkokaupasta ostaminen on
helppoa ja säästää aikaa. Virolah
den Vaalimaalla tilaa pitävän Jaak
ko Harjusen kokemuksia verkko
kauppaostamisesta.

Olki lentää ja rehu sekoittuu Juha
Alasaaren pihatossa.
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Tervetuloa kannattaville koneja varaosakaupoille
Tomas Kjellman

Ab Tomas Kjellman
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tukkumyymälä
Bärklarsvägen 1
68810 YTTERESSE

Kjellman News

4

TEKSTI: VISA VILKUNA
KUVAT: DIECI SLR

Hyvät ajo- ja kuormausominaisuudet pienellä polttoaineenkulutuksella tekevät
Diecistä maatilan ykköskoneen.

Dieci tarjoaa edistyksellistä
italialaista teknologiaa ja t
tehoa, nostokorkeutta ja
ulottuvuutta. MiniAgri on
luotu sellaisten maatilojen
tarpeisiin, missä maasto on
usein epätasaista ja talouskeskusten pihat ahtaita.

Tehokkaan monipuolinen

Dieciltä uutuuksia
Italialainen Dieci esitteli
syksyn Agritechnicassa mittavasti uutuuksia. Dieci on
täydentänyt kurottajien valikoimaansa. Uutuudet ovat
malliston
keveämmästä
päästä ja ne on tarkoitettu
etupäässä
maatalouskäyttöön.

Suunnittelussa

on pyritty
saamaan
mahdollisimman
tehokas ja monipuolinen kurottaja, joka ei ulkomitoiltaan olisi liian iso. Tässä on
onnistuttu, sillä Agri-sarjan
koneet ovat todella kompakteja ja erityisen ketteriä.
Suomen olosuhteita ajatellen Mini Agri 26.6 lienee
kiinnostavin uutuus. Aiemmin vastaava malli on ollut
18-tuuman

renkailla, mutta uusi MiniAgri on varustettu maastokelpoisemmilla 20 tuumaisilla renkailla.

Mini Agri 26.6
on Tomas Kjellmanin mukaan uutuuden nimi on tavallaan harhaanjohtava, sillä
kyse ei todellakaan ole mistään minikoneesta. Itse kukin voi teknisistä tiedoista
tutkia, mikä kone MiniAgri
26.6 todellisuudessa on. Isokin etukuormaajatraktori jää
toi- seksi, kun katsoo nosto-

Mini Agri 26.6 tarjoaa 2600
kilon nostotehon, yli 3,2
metrin vaakaulottuman ja
reilun 5,7 metrin nostokorkeuden. Voimansa kone saa
Kubotan 55,4 -kilovattisesta
Stage IIIb/Tier4i -moottorista. Nopeudeksi ilmoitetaan
30 kilometriä tunnissa.

Dieci maatalouskurottajan
polttoainetalous on
erittäin hyvä.
Testeissä on päästy noi 7 litran keskikulutukseen tunnissa. Eipä taida löytyä traktoria, jolla samoissa töissä
päästäisiin moiseen kulutukseen. Karjatilalla etukuormaajatraktoriin tai vastaavaa työtä tekevään kurottajaan tulee helposti tuhat
käyttötuntia vuodessa. Itse
kukin voi laskea, mitä vaikkapa viiden litran polttoaineen säästö tunnissa tekee
vuoden
mittaan, Tomas
Kjellman korostaa.

Agri Star 40.7 EVO2
MiniAgri 26.6 on saanut
uuden varuslevyn

on Kubotan Tier4i-moottori.
Hydrostaattisella voimasiirrolla konetta voidaan ajaa

Uusi ohjaamo

• Sisusta pehmeistä Soft Touch -materiaaleista
• Ruiskuvaletut muoviosat vähentävät pienien osien
tarvetta ja antavat rakenteellista jäykkyyttä
• Entistä valoisampi sisustus
• Uusi hytin iskunvaimennusjärjestelmä
• Uusi ilmastointijärjestelmä
• Säädettävät kyynärnojat
• Uusi FNR-joystick
• CANBUS-järjestelmä
• 7” monitoiminäyttö
• Integroitu elektroniikka
• Taustavalaistut katkaisijat
• Yksi ohjausyksikkö kaikille järjestelmille

0 – 40 kilometrin tuntinopeutta ilman vaihteen vaihtamista.
Kurottajan
maksimaa- linen nostokyky
on neljä tonnia ja suurin
nostokorkeus 7,35 metriä.

Ergonomiaan

on kiinnitetty
erittäin paljon huomiota.
Giugiaro Designin suunnittelema ohjaamo on erinomainen
yhdistelmä
tehokkuutta, innovaatiota ja
tyyliä. Ohjaamo on kauttaaltaan sisustettu pehmeillä
materiaaleilla, jotka vähentävät ohjaamon tärinää sekä
eristävät ääntä ja lämpöä.

Ohjaamon ovet ovat erittäin
kevyttä ja hyvin eristävää
komposiittirakennetta.
Useat ohjaamon komponentit ovat ruiskuvalettuja, jolloin erillisten osien määrää
on saatu vähemmäksi. Samalla komponenttien mittatarkkuus ja jämäkkyys on
saatu huippuunsa.

Uudistetut ohjaamot
Diecin ohjaamojen jousitus
ja
iskunvaimennus
ovat
myös uudistettu vastamaan
epätasaisen maan aiheuttamiin haasteisiin. Kuljettajan
ergonomia on erinomaisella
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Diecin MiniAgrissa saat
pienkuormaajan hinnalla
täysverisen maatalouskurottajan ominaisuudet.

SUOMEN LAAJIN MAATALOUSKUROTTAJA MALLISTO
AGRI MAX

ä
tyyliä

versiona: hyvin varusteltuna
Standard- mallina ja erittäin
täydellisesti
varusteltuna
Deluxe-mallina. Uusilla ohjaamoilla varustettujen

Agricultural Range-mallien
toimitukset alkavat vuonna
2018 toisella puoliskolla.
Agri- mallien ohjaamot ovat

kyvyys ohjaamosta on yksi
työskentelyn turvallisuuden
kulmakivistä. Myös mukavuus liittyy läheisesti turvallisuuteen. Mukavassa ja
ergonomisessa ohjaamissa
voi tehdä pitkän päivän turvallisesti, liikaa väsymättä.
Diecit voi varustaa kolmipistenostolaitteella, jolloin kurottajasta
tulee
likimain
traktori. Kategoria kakkosen
nostolaite nostaa neljä tonnia ja rehti mekaaninen
ulosotto pyörittää työkoneita
vaivatta. Diecin keskitetyt
huoltopisteet
vähentävät
ratkaisevasti huoltotarvetta
ja takaa voitelun kaikkiin
kohteisiin. Kurottajiin on
tarjolla erittäin laaja työlaitevalikoima vinssejä ja miehistökoreja myöten.
Diecin kurottajat ovat poikkeuksellisen
monipuolisia
koneita maatilan vaihteleviin kuormauksiin.

Nostokyky:
(4,5 - 7,5) tn
Nostokorkeus: (8.0 - 10,0) m
Teho:
(83,5-96-104)kw
Malleja:
11 eri mallia
alk. 730€/kk

AGRI PLUS
Nostokyky:
(3,8 - 4,0) tn
Nostokorkeus: (7,0 - 9,0) m
Teho:
(81- 103)kw
Malleja:
4 eri mallia
alk. 730€/kk

AGRI STAR
Nostokyky:
(3,7 - 3,8) tn
Nostokorkeus: (7.0 - 10,0) m
Teho:
(83,5) kw
Malleja:
6 eri mallia
alk. 660 €/kk

Usein kurottajaa verrataan
etukuormaajatraktoriin tai
pyöräkuormaajaan. Kyse on
kuitenkin aivan eri koneesta.
kuin paremmissa autoissa.
Kaikin puolin alan ehdotonta huippua edustava Dieci
otti nyt uusilla malleillaan
kymmenen vuoden loikan
tulevaisuuteen,
Kjellman
iloitsee.
tasolla. Uudistettu ohjaamon
ilmastointi takaa tasaisen
työskentelylämpötilan niin
kesähelteellä kuin talvipakkasellakin.

Diecin käyttämä Canbus
järjestelmä ja sen
7-tuumainen LCD-näyttö
mahdollistavat optimaalisen
työskentelytarkkuuden reaaliaikaisesti. Kuljettaja voi
seurata
selkeälukuiselta
näytöltä kaikkia työn tekemisen kannalta olennaisia
tietoja.
Kaikki ohjaamon
katkaisijat ja säätönappulat
ovat taustavalaistuja, jolloin
ne on helppo havaita pimeässäkin. Uutta ohjaamoa
on saatavana kahtena eri

Kurottajassa on neljä
esiasetusta voimansiirron
toiminnalle.
Normaali asetus on sopivin
maantieajoon, Eco puolestaan pyrkii mahdollisimman
hyvään polttoainetalouteen,
Loader asetuksella pyritään
maksimaaliseen tehoon nopeutta rajoittamalla ja Creeper-asetuksella
voimaoton
nopeus pysyy vakiona nopeudesta riippumatta.

MONIPUOLISUUS
Diecille turvallisuus on aina
ollut ykkösasia. Tähän ollaan päästy ennakkoluulottomalla tuotekehityksellä ja
nykytekniikan oivaltavalla
hyödyntämisellä. Hyvä nä-

AGRI TECH
Nostokyky:
(3,2 - 3,5) tn
Nostokorkeus: (7.0 - 9,0) m
Teho:
96 kw
Malleja:
4 eri mallia
alk. 780 €/kk

AGRI FARMER

Kurottajan uskomaton
ketteryys
on iso valtti karjatilan usein
ahtaissa paikoissa. Nelipyöräohjauksen ohjelmoitavuudella kyetään saavuttamaan
sellaisia etuja, joita traktoria
tai pyöräkonetta käytettäessä ei voi edes uneksia. Isokin
etukuormaajatraktori
ja
pyöräkone ovat pulassa, kun
kippauskorkeus nousee yli
neljän metrin. Vaikka kauha
tähän korkeuteen nousisikin, sen tyhjentäminen ei
enää kovin sujuvasti onnistukaan. Ulottuvuus, nosto- ja
kippauskorkeus tekevät kurottajasta aivan omanlaisena
ja työhönsä ylivoimaisen.

Nostokyky:
(2,8 - 3,2) tn
Nostokorkeus: (6.0 - 9,0) m
Teho:
73,4 kw
Malleja:
19 eri mallia
alk. 595 €/kk

MINI AGRI 26.6
Nostokyky:
Nostokorkeus:
Teho:
Malleja:

2,6 tn
6m
54,6 kw
1

alk. 540 €/kk

AGRI PIVOT
Nostokyky:
Nostokorkeus:
Teho:
Malleja:

(5,0 - 8,0) tn
(4,7 - 5,2) m
(36,5-107) kw
5 eri mallia

alk. 560 €/kk

Tarkemmat ehdot
myyjiltämme.
Kaikki hinnat
alv 0%
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Toimivan palvelun takana on aina ihminen
MAANVILJELIJÄ
Jaakko Harjunen
Ab Tomas Kjellman
Sijaitsee Pedersöden Ytteressessä
Toimiala maatalouskonekauppa
Perustettu 1988
Henkilökunta 15
Toimipaikat 2 kpl
• Suomalainen perheyritys
• Tuomme maahan vain länsi
eurooppalaisia ratkaisuja
• Pohjoismaiden suurin karja
koneiden kulutusvaraosavarasto
• 30 vuoden kokemus maatalous
konekaupasta

Original Kjellman Parts varaosia toimitetaan nykyään
ympäri eurooppaa. Verkkokauppa tarjoaa palvelua
kolmella eri kielellä.

hoitaa Suomen kaakkoisinta
lypsykarjatilaa
Virolahden
Vaalimaassa. Navetassa on
kuutisenkymmentä lypsävää
yhden robotin hoidellessa
lypsytyön. Harjunen on havainnut tilanpidossa tarvittavien varasosien ja tarvikkeiden tilaamisen Kjellman.fi
nettikaupasta erittäin edistykselliseksi toimintatavaksi.

Tilaukset navetalta
Kokemusta
nettitilauksista
isännällä on jo reilun kolmen
vuoden ajalta. Tilaukset on
helppo tehdä kotoa tai navetan toimistosta. Kjellmanin
nettikauppa on Harjusen
mukaan tarpeeksi monipuolinen eli sieltä löytää helposti
juuri tarvitsemansa tuotteet.
Kattavassa valikoimissa on
runsaasti vaihtoehtoja kunkin käyttötarpeen ja asiakkaan mieltymyksen mukaan.
Tuotteiden selaaminen on
erittäin vaivatonta selkeän
ryhmittelyn ja kuvien ansiosta. Harjusen tekemät tilaukset
ovat
käsittäneet
pääosin seosrehuvaunun teriä ja muuta pientä kulutusosaa. Tilauksia tulee tehdyksi
muutaman kuukauden välein. Kaikki netissä tehtyjen

Tilausten toimitukset

ovat
menneet
sataprosenttisesti
oikein. Nopeus ja helppous
ovat Harjusen mukaan järjestelmän suurimpia valtteja. Tilauksen jälkeen paketti on viimeistään parin päivän sisällä kotipihassa. Mikäli
kaikesta
huolimatta
tuotteista
on
kysyttävää,
Kjellmanin
varaosapalveluun voi soittaa tai lähettää
sähköpostia.

tus- ja varaosakomponentteja valmistavien yritysten
kanssa takaa korkean laadun ja suhteellisen huokean
hinnan. Nettikaupan etusivulla on aina tiettyjä tuotteita
erikoistarjouksessa. Tämän
lisäksi
kanta-asiakkaaksi
kirjautumalla on mahdollista
päästä käsiksi vielä edullisempiin tarjouksiin.

www.kjellman.fi
HELPPO JA NOPEA

En keksi oikeastaan mitään
kehitettävää. Kaikki on löytynyt, mitä olen tarvinnut.
Suosittelen lämpimästi muillekin viljelijöille ja urakoitsijoille,
Jaakko
Harjunen
summaa lopuksi.

Harjunen miettikin, voiko
varaosapalvelu tämän helpommaksi mennä. Myös Ab
Tomas Kjellmanin nettikaupan varaosien ja tarvikkeiden
hinnoittelu
tuntuu
olevan erittäin kilpailukykyinen. Suora yhteistyö eurooppalaisten alkuperäisiä kulu-

- Valmis pakettihan tämä
Kjellman.fi nettikauppa on.

TEKSTI: VISA VILKUNA

Puhelinyhteys varaosamyyjään varmistaa oikean
osan tilaamisen
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Tukilevyt terille

Seosrehuvaunun terä
Top-Quality

Tukilevyt useimille terä malleille

Tuotekoodi: QQA100178
Valmistettu laadukkaasta raa
kaineesta, terässä lisänä
myös wolfram pinnoite. Sopii
mm. Faresin apevaunuille

(alla muutama esimerkki)
QQA101407 Siloking
QQA100173 Peecon
QQA101404 Seko
QQA100172 JF Kongsk.
QQA101405 Trioliet

Apevaunun terä
JF Top-Quality

Tuotekoodi: QQA100688
Terä laatuterän valmistajalta, teräs
sä myös volfram pinnoite.
Sopii mm JF, Kongskilde, Mullerup.

Tarjous: 59,95

41,95 €
32,50 €
33,80 €
28,50 €
28,50 €

Tarjous: 49,95
Original kjellman Parts
teriä on saatavilla
yleisimpiin Suomessa
myytäviin seosrehuvaunuihin

Apevaunun terä pyöreä
Halkaisija 96 mm
QQA100188 96x5
QQA100691 96x5

Jyrsinpään terät apevaunuille

4,50 €
4,50 €

399

+QQA100691100
€
(sarja sis. terä + kiinnityspultti 100 kpl)
Halkaisija 140 mm
QQA100189 140x8
,16 €
QQA100719 140x10 12,95 €

10

Kiinnityspultit + mutteri

Seko, Faresin
QQA100147 Suora
QQA100148 Kaareva
Kverneland
QQA100154 Duraface
RMH
QQA100199 Suora 80x76
QQA100201 Kaar. 80x50

Pulttisarja11 10x30
Pulttisarja19 12x30
Pulttisarja12 16x40
Pulttisarja15 16x50
Pulttisarja20 16x50
Pulttisarja17 16x60

3,15 €
5,95 €

0,60 €
1,05 €
2,25 €
2,50 €
2,45 €
2,80 €
Tilaukset:

SOITA 0424 720 300

20,50 €

Tarjoukset voimassa
28.2 2018 saakka
Hinnat alv 0%

6,80 €
5,90 €

Laatuterät leikkaavat tasalaatuista apetta
Terät ovat avainasemassa appeen
teossa. Huonoilla
terillä leikkaaminen hidastaa
sekoitusprosessia,
tuotanto kärsii ja
kustannukset
kasvavat.
TEKSTI: VISA VILKUNA

Apevaunujen

tekniikoissa
on melkoisia eroja. Kaikille
ratkaisuille, olipa kyseessä
pysty- tai vaakaruuvinen, on
oma
kannattajakuntansa.
Vaunumallista ja sen koosta
riippumatta melkoisen työn
seosrehun
valmistumisen
eteen tekevät ruuveissa olevat terät. Niiden on kestettävä satojen tuntien käyttö.
Vain huippulaatuinen terä
tekee rehumassasta sopivan
tasalaatuista ja riittävän nopeasti nautakarjan tarpeisiin.

Kjellman Parts toimittaa teriä niin seosrehuvaunuihin
kuin
paalisilppureihinkin.
Yksi monista eri eurooppalaisista toimittajista on
italialainen O.F.A.S. Yritys
on valmistanut maatalouskoneiden kulutusosia jo vuodesta 1950 alkaen, joten
asiakas voi luottaa terien
korkeaan laatuun. Monet
laatua arvostavat seosrehuvaunujen valmistajat käyttävät O.F.A.S:in teriä ensiasennusterinä.

EUROOPPALAISTA LAATUAA
Valikoimassa olevat terät
ovat OEM-laatua, mikä lyhenne sanoista Original
Equipment
Manufacturer,
joka tarkoittaa suomeksi alkuperäistä laitevalmistajaa.
Kohopainatuksella varustetut Top-Quality -valikoiman
terät ovat laadultaan vähintään alkuperäisen kaltaisia,
mutta usein alkuperäisiä pa-

rempia. Valikoimassa on teriä lähes kaikkiin apevaunumerkkeihin.

välikäsiä takaa huippulaatuisten osien saamisen kilpailukykyiseen hintaan.

Top-Quality -terät ovat
volframipinnoitteella
käsiteltyä erikoisterästä.

Varaosat voit tilata kätevästi

Volframihan kestää äärimmäisen hyvin kulutusta ja
korroosiota, sillä se on poikkeuksellisen kova ja molekyylirakenteeltaan
tiheä
metalli.

Kjellmanin Original Parts
-tuotesegmentin tuotteet tulevat aina eurooppalaisilta
valmistajilta. Toiminta ilman

Kjellmanin verkkokaupasta,
puhelimitse tai tulla itse paikan päälle noutamaan varaosat. Kjellman Partsin
suuri Ytteressen keskusvarasto yhdessä ammattitaitoisten
myyjien
kanssa
merkitsevät asiakkaalle nopeita ja täsmälleen oikeita
toimituksia. Toimitukset ovat
rivakoita, sillä arkisin ennen
puolta päivää tilatut osat
ovat pääsääntöisesti perillä
jo seuraavana arkipäivänä.
Mikä parasta, lähes kaikkia
teriä on Pohjanmaan keskusvarastolla.

24h
VERKKOKAUPPA
www.kjellman.fi

Verkkokaupastamme tilaami
nen on helppoa ja turvallista.
Asiantuntijamme
auttavat
tarvittaessa
tilauksessasi.
Nopeat toimitukset suoraan
kotiovellesi säästää sinun ai
kaasi ja vaivaa.
www.kjellman.fi
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Laatuletkuilla lietteenlevitykseen

NYT ENNAKKOHINNOIN
LUISIANA SUPERELASTIC

ARIZONA SUPERELASTIC

PVC letku jäykällä PVC spiraalilla.
Erittäin notkea letku. Nesteiden
imuun ja siirtoon.

PVC letku jäykällä PVC spiraalilla.
Nesteiden imuun ja siirtoon, kastelu
laitteisiin, lokaautoihin
Tuotekoodi:

Ø mm Norm.

QQL911075075

76

14,90

QQL911075102

102

22,70

QQL911075127

127

29,50

QQL911075152

152

35,60

QQL911075200

200

73,95

Tarjous

11,92/m
18,16/m
23,60/m
28,48/m
59,16/m

VACUPRESS FLEX
Kaksikerroksinen pehmennetty PVC
letku polyesterivahvistuksella ja si
sään upotetulla terässpiraalilla. Nes
teiden imuun ja siirtoon. Musta
sisäpinta.Teollisuuteen ja maatalous
käyttöön. Korkea alipaineen ja työ
paineen kesto.
Tuotekoodi:

ARIZONA ARTIC
Pehmeä PVC öljyletku jäykällä PVC
spiraalilla. Soveltuu erityisesti
kylmään ilmastoon. Nesteiden imuun
ja siirtoon.
Tuotekoodi:

Ø mm Norm

QQL911217076

76

25,30

QQL911217102

102

30,50

QQL911217127

127

43,25

QQL911217152

152

53,00

Ø mm Norm. Tarjous

QQL912934025

25

9,35

QQL912934032

32

10,25

QQL912934060

60

19,95

QQL912934076

76

25,00

QQL912934080

80

36,20

QQL912934102

102

33,75

QQL912934127

27

53,65

QQL912934152

152

63,60

7,48/m
8,20/m
15,96/m
20,00/m
28,69/m
27,00/m
42,92/m
50,88/m

METALFLEX
Pehmeä PVC letku sisään upotetulla
terässpiraalilla. Nesteiden imuun ja
siirtoon teollisuudessa. Kirkas letku
soveluu myös hyvin multaimille kun
haetaan läpinäkyvää letkua.
Tuotekoodi:

Ø mm Norm.

QQL912980038

38

6,90

QQL912980045

45

8,55

QQL912980050

50

10,20

21,51/m
25,93/m Tilaukset:
36,76/m SOITA 0424 720 300
voimassa 28.2 2018 saakka
45,05/m Tarjoukset
Hinnat alv 0%
Huom! minimitoimitusmäärät

Ø mm Norm.

QQL911022038

38

4,35

QQL911022040

40

4,45

QQL911187045

45

5,20

QQL911187050

50

6,75

Tarjous

4,13/m
4,23/m
4,16/m
4,60/m

Tarjous

6,90/m
8,55/m
8,16/m

RAGNO CR SP
Pehmeä PVC letku
polyesterivahvikkeella. Nesteiden,
kemikaalien ja paineilman siirtoon.
Elintarvikelaatua.

JAMAICA HD

Tarjous

Tuotekoodi:

Joustava ja litteä kumiletku poly
esterivahvikkeella. Letku soveltuu
myös hyvin esim. multaimien tippa
lukoille.
Tuotekoodi:

Ø mm

QQL915198052

52

QQL915198075

75

QQL915198102

102

QQL915198125

125

Tarjous

8,95/m
12,30/m
18,85/m
24,80/m

Tuotekoodi:

Ø mm

QQL915014008

8

QQL915014010

10

QQL915014013

13

QQL915014019

19

Tarjous

1,15/m
1,20/m
1,40/m
2,10/m

24h
VERKKOKAUPPA
www.kjellman.fi
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NIVELAKSELIT

RISTIKOT
Usean eri valmistajan akseleihin

LA MAGDALENA
Perusnivelakselit
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 860 mm
Tuotekoodi:

Koko Norm. Tarjous

QQM90001

02

58

QQM90003

05

99

QQM90004

35

169

QQM90005

36

249

52,00
79,00
169,00
215,00

LA MAGDALENA
Laajakulmanivelakselit
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1100 mm
Tuotekoodi:

Koko

QQM91001

05

QQM91002

35

QQM91003

36

Tuplalaajakulmanivelakseli

Tarjous

389,00
479,00
545,00
805,00

QQM91004
35
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1650 mm
QQM91006
36
940,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1650 mm
Tähtiputki

ERIKOISNIVELAKSELIT

EUROCARDAN

QQM90101
koko 03
215,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1250 mm
Säteisnokkakytkin 750 Nm
Nivelakseli murtopulttikytkimellä
290,00
QQM90201
koko 35
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1370 mm
Murtopultti 2130 Nm
Nivelakseli vapaa ja murtopulttikytkimellä
QQM90203
koko 35
425,00
1 3/4” Z6 – 1 3/4” Z6, pituus 650 mm
Murtopultti 1800 Nm
Nivelakseli levy ja vapaakytkimellä
QQM90601
koko 35
430,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 920 mm
Levykytkin 1700 Nm
Laajak.nivelakseli murtopulttikytkimellä
QQM910011
koko 35
595,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1370 mm
Murtopultti 2130 Nm
Laajak.nivelakselit murtopulttikytkimellä
QQM91007
koko 36
795,00
1 3/8” Z6 – 1 3/4” Z6, pituus 1050 mm
Murtopultti 3240 Nm, Tähtiputki

Nivelakseli vapaa ja levykytkimellä
QQM806001
koko 6
480,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1210 mm
Maks. vääntö 1750 Nm
Nivelakseli vapaakytkimellä
405,00
QQM808001
koko 8
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1210 mm
Maks. vääntö 2400 Nm
Nivelakseli murtopultti kytkimellä
QQM821202
koko PLUS 12 840,00
1 3/4” Z6 – 1 3/4” Z6, pituus 1210 mm
Murtopultti 3500 Nm Karkaistu York putki
Laajak.nivelakseli vapaa ja pulttikytkimellä
QQM816007
koko 6
680,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1210 mm
Murtopultti 2130 Nm
Laajakulmanivelakseli automaattikytkimellä
QQM818001
koko 8
1295,00
1 3/8” Z6 – 1 3/8” Z6, pituus 1210 mm
Automaattikytkin 2000 Nm
Laajak.nivelakseli murtopulttikytkimellä
QQM828004
koko PLUS 8 995,00
1 3/8” Z6 – 1 3/4” Z6, pituus 1050 mm
Murtopultti 3240 Nm, Karkaistu York putki

Nivelakseli säteisnokkakytkimellä

Tilaukset:

SOITA 0424 720 300
Tarjoukset voimassa 28.2 2018 saakka

24h

Tuotekoodi:

Koko

Tarjous

QQM403

22x54,8

QQM840E

23,8x61,2

QQM2140AE

27x74,5

QQM2150E

30,2x80

QQM2200ABE

30,2x92

QQM2224E

32x76

QQM2226E

36x89

QQM2242E

42x104

QQM2250

50x118

QQM635E

32x7627x94

QQM636E

36x8932x106

11,25
18,90
20,95
28,95
27,50
33,50
41,85
78,60
99,80
52,85
56,85

HAARUKAT
Usean eri valmistajan akseleihin
Tuotekoodi:

Ristikko

Haarukka 1 3/8" 6urainen
QQM35X351

32x76 mm

QQM36X363

36x89 mm

Tarjous

35,00
48,50

Laajak.haarukka 1 3/8" 21 urainen autom.lukitus
QQM35654EB

32x76  27x94

119,00

Laajak.haarukka 1 3/4" 6 urainen autom.lukitus

VERKKOKAUPPA
www.kjellman.fi

QQM36652EB

Kaj Kanckos

0424 720 705

36x89  32x106

215,00

Pasi Ahonen Seppo Tuominen

0424 720 713

0424 720 720
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Pitkäkortisten jakeiden tehoka
TEKSTI: VISA VILKUNA
KUVAT: PEETERS LANDBOUMACHINES

Peeconin apevaunujen kolme
ominaisuutta:
Turvallinen
toimiva ja
räätälöitävä
Hollantilainen Peecon

on jo
yli 20 vuotta keskittynyt apevaunujen tekniikkaa kehittäessään
nimenomaan
pitkäkortisten jakeiden mahdollisimman
tehokkaaseen
sekoittamiseen. Peecon pystyruuvivaunut ovat mitoiltaan kompakteja ja tilankäytöltään tehokkaita seosrehuvaunuja. Laajassa mallistossa on 6–68 -kuutioisia
vaunuja eli vaativallekin
käyttäjälle löytyy sopiva
vaunu. Lisäksi Vario-malleissa on voit itse säätää säiliön
kokoa karjasi tarpeiden mukaan.

Täsmälleen tilan
tarpeeseen sopiva
Tomas Kjellmanin mukaan
yksi Peeconin lyömättömistä
eduista onkin niiden räätälöitävyys. Karjatilallisen ei
tarvitse tyytyä valitsemaan
vaunua muutaman mallin
väliltä. Peeconin erittäin laaja ja helposti muunneltavissa
oleva valikoima mahdollistaa

vaunun räätälöinnin täsmäl- paikkaan, jolloin kaikki nileen tilan ja karjan tarpeiden pat tulevat taatusti rasvatuikmukaan. Karjatiloilla etenkin si. Vaunu voidaan luonnolnuorkarja on usein vanhois- lisesti varustaa automaattisa, kapeissa ja mataPeeconilta saa rasvarilla.
lissa rakennuksissa,
Peecon seosrehuesimerkiksi
joihin monilla apekaksi metriä vaunujen ominaivaunu- merkeillä ei kapean vaunun, suudet
pääsevät
ole
asiaa. Toinen
oikeuksiin
usein
jolla on
tilavuutta
malli voi olla vain
laadultaan vaihtekuitenkin
2,5 metriä korkea,
levan, kokkareisen
35 kuutiota.
mutta tilavuutta kuija joskus jäisiäkin
tenkin mukavat 30 kuutio- jakeita sisältävän rehun semetriä, Tomas
Kjellman koituksessa. Sekoituksen aiselvittää Peeconin ainutlaa- kana
ruuvi
nostaa
ja

Hedelmällisellä
yhteistyöllä
Vaunun
purkukuljettimen
paikkakin on erittäin vapaasti valittavissa. Korkealle,
matalalle, taakse, sivuille tai
nurkkiin. Eli aivan kuten
kullekin käyttäjälle on ihanteellisinta. Peecon seosrehu-

Varaosapalvelu toimii
Tomas Kjellman lupaa, että
isoja määriä sekoittavalle
vaunuun voidaan tarvittaessa asentaa Hardoxista valmistetut kulutuslevyt kriittisimpiin
paikkoihin. Tätä
erikoisterästä
käyttämällä
kestävän vaunun kuluminen
vähenee entisestään. Peeconin vaunujen käyttäminen
on varmaa ja turvallista, sillä
Suomessa oleva varaosavarasto on erittäin suuri. Lähes

Pystyruuvivaunujen edelläkävijä
tuista menetelmää valmistaa
vaunuja asiakkaan mitoilla.

-Pystyruuvien leveys voidaan valita tarpeen mukaan 2 – 2,8 metrin
välillä.
Kaikissa Peecon seosrehuvaunuissa on Suomen olosuhteisiin kehitetty sekoitusruuvi, joka on kelluvasti laakeroitu
pohjarakenteeseen
eikä kulmavaihteeseen. Kun
raskas pyöräpaali pudotetaan vaunuun, rasitus ei kohdistu
kulmavaihteeseen,
vaan jakautuu laajalle pohjalaakeroinnille. Tämän ainutlaatuisen
ja
patentoidun
rakenteen takia Peecon on
ainoa seosrehuvaunujen valmistaja, joka uskaltaa antaa
peräti viiden vuoden takuun
kulmavaihteelle.

Nopea ja tehokas
Peeconin apevaunun voit
räätälöidä juuri sinun
karjallesi sopivaksi

ja eri sekoitusruuveilla ja terien lukumäärää muuttamalla pystytään rakentamaan ja
optimoimaan sen käyttöä.

Kestävyyteen ja helppoon
huollettavuuteen on panostettu vaunun kaikissa kohdissa. Vaunuissa on rasvanipat on keskitetyt yhteen

kuohkeuttaa rehujakeita, jolloin sen imukyky paranee ja
kosteus jakautuu tasaisesti
appeeseen.

Varioknife-järjestelmä
Tehokas ruuvien muotoilu
takaa nopean ja tasaisen sekoituksen. Näin säästyy aikaa ja polttoainetta. Sekoitettaessa Varioknife-järjestelmällä korsi ei jauhaudu liian
pieneksi, kuten joissakin
seosrehuvaunuissa
pääsee
tapahtumaan. Liian hienoksi
jauhautuva seosrehu ei ole
naudan
ruuansulatuksen
kannalta hyvä asia. Peecon
pystyruuvinen vaunu Varioknife-järjestelmällä
toimii
erinomaisesti kaikilla materiaaleilla, syötettiinpä sekoitettavaksi tuorerehua aumasta tai paalista ja olipa rehu
sulaa tai jäistä.

Pitkäaikaisen

kehitystyön
ansiosta Peecon seosrehuvaunut ovat kestäviä, tehokkaita
ja
erittäin
helppokäyttöisiä. Vaunun on varmatoiminen kaikilla rehuilla

vaunut voidaan varustaa
myös olkipuhaltimella, joka
monipuolistaa
apevaunun
käyttöä
kuivikepohjaisissa
pihatoissa ja karsinoissa.

kaikki varaosat kyetään toimittamaan viimeistään seuraavaksi päiväksi asiakkaalle. Kjellman muistuttaa, että
maahantuojana ja myyjänä
toimivan Ab Tomas Kjellman
suora yhteys Peeconin tehtaalle takaa erittäin nopean
vasteen palautteeseen ja
asiakastoivomuksiin.
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Rahoitus esimerkit

as sekoittaminen

12 m3 Future 240 alk. €/kk

ECO FUTURE
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(6 - 15) m3
yksi
8 eri mallia

20 m3 Future alk. 400 €/kk

TWIN FUTURE

• Rehukohtaiset Varioknife
sekoituskierukat
• Edistyksellinen kierukan
laakerintuenta
• Alhaiset käyttö- ja ylläpitokulut
• Nopea ja varmatoiminen
• Laaja mallisto (6-60)m3

Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(12 - 30) m3
kaksi
10 eri mallia
25 m3 Future wide body alk. 510 €/kk

WIDE BODY FUTURE
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(13 - 32) m3
kaksi
11 eri mallia

28 m3 Future Lowliner alk. 550 €/kk

LOWLINER FUTURE
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(14 - 28) m3
kaksi
6 eri mallia

50 m3 Mammoet Future alk. 910 €/kk

MAMMOET FUTURE
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(22 - 50) m3
kolme
11 eri mallia

MEGA MAMMOET
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(52 - 64) m3
neljä
11 eri mallia

26 m3 Future wide body puhaltava alk. 640 €/kk

PEECON PUHALTAVA
Puhallin:
Kierukat:
Mallit:

eteen tai taakse
kaksi
asennettavissa eri kokoihin

25 m3 alk. Rapid 2100 €/kk

RAPIDE FUTURE
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

Tarkemmat ehdot
myyjiltämme.
Kaikki vuokrahinnat
alv 0%

PEECON SÄHKÖ
Tilavuudet:
Kierukat:
Malleja:

(6 - 80) m3
1-4
22 eri mallia

(13 - 25) m3
1-2
11 eri mallia

Kjellman News
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Lahden tilan navetat ovat vaikuttava näky Luopajärven lakeudella.
Tilalla on yksi vakituinen, suomalainen työntekijä ympärivuotisesti
työssä. Tämä työhönsä sitoutunut ammattilainen oli rohkaisemassa
Tapani Lahtea mittavaan investointiin.

Tapani Lahden tila
Sijaitsee Jalasjärven Luopajärvellä
Nautakarjatila, 1000 nautaa
300 hehtaaria peltoa viljelyssä
Tilan ruokintakoneet:
Dieci AgriTech 35.7 kuormaus ja
aumanteko
Peecon kiinteä apesekoitin 7,5 m3
Peecon Mammoet 45 m3

Ympärillä olevia tiloja on lopettanut, mutta jäljelle jääneet
ovat lisänneet eläinmäärää ja siksipä lisäpellot ovat lujassa,
Tapani Lahti kertoo.

Tavoitteena käsityön minim
Jalasjärven Luopajärven kylässä tuhat lihanautapaikkaa
käsittävää tilaa pyörittävä
Tapani Lahti aloitti tilanpidon vuonna 2000. Pienehköstä sivutoimisesti viljellystä tilasta on vajaassa 20
vuodessa kehitetty voimaperäisesti hoidettu noin 300
hehtaarin karjatila.

Tilan kasvattamisessa on
riittänyt haasteita, sillä Luopajärven lakeudella maausko
on luja ja pelloista kilpailevia
karjatiloja riittää.
- Paljon tässä ympäristössä
on tiloja lopettanut, mutta
jäljelle jääneet ovat lisänneet
eläinmäärää ja siksipä lisäpellot ovat lujassa. Pääosin

peltomme ovat kymmenen
kilometrin säteellä, mutta
kaukaisin lohko on peräti 60
kilometrin
päässä, Tapani
Lahti kertoo.

Tarkka huolenpito kannattaa
Tila ottaa vajaan parin viikon
ikäiset ternivasikat kasvatukseen
mahdollisimman
suurina ryhminä. Vanhemman juottamon ryhmässä on
20 vasikkaa ja uudemmassa
peräti 110 vasikkaa. Tämän
kokoiset ryhmät vaativat äärimmäistä tarkkuutta ja lähes
ympärivuorokautista
huolenpitoa
alkuvaiheessa,
jotta vasikat lähtisivät reippaaseen kasvuun. Eläinten
joukossa on kierreltävä päivittäin ja vasikkalaumassa
on vietettävä aikaa. Nauta
osaa peitellä sairautensa hyvin, koska on luontaisesti
saaliseläin.
Pienimpäänkin
epäilyttävään seikkaan on
heti tartuttava, sillä vuorokaudenkin odottelu saattaa
olla vasikalle kohtalokas.
Sonnien teuraspaino on ollut
350 kilon paikkeilla, mutta
sekä päiväkasvua että teuraspainoa pyritään tulevaisuudessa nostamaan.

Koneet helpottavat arkea

Vuonna 2007 rakennetussa navetassa on kiinteä
Peeconin apesekoitin, jolla ape-erät voidaan
tarvittaessa räätälöidä eri ikäryhmille sopiviksi.

Lahti pyrkii kaikissa työvaiheissa minimoimaan käsityön.
Jos
raskaaseen
karjanhoitotyöhön on tarjolla koneellinen, työtä keventävä ratkaisu, niin sen
hankkimista kannattaa vakavasti harkita. Apevaunista
Lahden tilalla on pitkä koke-

mus. Vanhan, vuonna 2007
rakennetun lämpimän kasvattamon rehukeittiössä on
aina ollut Peeconin sähkökäyttöinen 7,5 kuutioinen
appeen sekoittaja. Moitteettomasti palvellut sekoittaja
sai hiljattain uuden säilön ja

on 45-kuutioinen ja siihen
saa mahtumaan vaivatta yli
20 000 kilon appeen kerralla.
Isot Peeconit näyttävät olevan erittäin suosittuja Amerikassakin, perustelee Tapani
Lahti nykyisen apevaunun
hankintaansa.

Tilan ensimmäiset apevaunut olivat vaakaruuvisia. Tapani Lahti on havainnut, että silputulla rehulla pystyruuvi on parempi ja se kestää
kulutusta melko mukavasti.

sekoitusruuvin. Reilun kymmenen vuoden aikana noin
500 naudan appeet päivittäin
sekoittanut yksikkö oli jo
melkoisen kulunut. Mutta
esimerkiksi kulmavaihde oli
uutta vastaavassa kunnossa.

- Nykyisen kolmiruuvisen
Peecon apevaunun valinnassa painoi melkoisesti
pienestä sekoittajasta
saadut hyvät kokemukset.
Vaununa Peecon vaikutti yksinkertaisen varmalta ratkaisulta etenkin meidän tilan
tarpeisiin. Viime vuoden keväällä käyttöön otettu vaunu

Energiatehokas yksikkö
Iso kolmiruuvinen vaunu
tarvitsee järeän traktorin
eteensä, sillä pelkästään kokonaispainoa täydelle vaunulle tulee jopa 30 tonnia.
Vaunun edessä on Fendtin
360 hevosvoimainen 936, joka ei ihmeemmin rasitu appeen sekottamisessa. Polttoaineen kulutuskin on Lahden kokemuksen mukaan
pysynyt noin 10 litran paikkeilla tunnissa.
- Useilla alueen karjatiloilla
on siirrytty ajettaviin apevaunuihin. Itse kuitenkin järkeilin asian niin, että isoa
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Puolikymmentä vuotta käytössä ollut ja noin
3500 tuntia palvellut Dieci AgriTech 35.7 on
yksi tilan tärkeimmistä työkoneista.

mointi
traktoria tarvitsee maatilalla
muutenkin. Sen lisäksi ajettavan apevaunun jälleenmyyntiarvo laskee melko
nopeasti. Tämän lisäksi vaunu ja traktori -yhdistelmään
on helpompi saada korvaavaa kalustoa, jos ongelmia
esiintyy, Tapani Lahti perustelee.

Vaunun täyttö, sekoitus ja appeen levitys ottavat päivittäin noin
1,5 tuntia. Isolla vaunulla ape jaetaan kerralla noin 700 eläimelle.
Mutta kaikesta huolimatta
kulkureittien on oltava kunnossa ja pihalta nietokset aurattuna, kun vaunun kanssa
kulkee. Ketjujahan traktorissa ei voi käyttää, sillä uudemman
kylmäpihaton
ruokintapöydät ovat rakennuksen sisällä.

Ketterä ja luotettava

Peeconin vaunun käytön oppii nopeasti. Ohjelmistoltaan
yksinkertaisen selkeä ohjauspaneeli on helppo kiinnittää magneetilla traktorin
ohjaamossa olevaan vastakappaleseen. Itse ohjain on
jämerää tekoa ja isännän
mukaan siitä näkee, että se
on tehty todella vaativiin
oloihin. Paripyörillä varustettu järeä telivaunu on koostaan huolimatta osoittautunut erittäin ketteräksi.

Lähekkäin olevat akselit
mahdollistavat käännökset
ilman maan pinnan
murtumista.

Tilalla on kokemuksia myös
kurottajien käytöstä. Nykyinen, viitisen vuotta palvellut
Dieci AgriTech 35,7 VS on tilan neljäs kurottaja. Kurottajaa käytetään joka päivä
apevaunun
lastaamisessa.
Tämän lisäksi useamman
kerran viikossa kurottajalla
työnnetään
lantakäytävät
puhtaiksi ja kuljetetaan turvetta kuivikkeeksi. Koneen
mittarissa on noin 3500 tuntia, mutta Tapani Lahden arvion
mukaan
vuotuiset
käyttötunnit tulevat nousemaan lähemmäksi 1500 tuntia uuden pihaton valmistuttua.

Portaaton voimansiirto
Diecin voimansiirron portaattomuus oli hankintahetkellä ylivoimainen verrattuna muihin merkkeihin. Sitkeä ja vääntävä 93-kilowattinen moottori on käyttäjien
mieleen. Nostovoima on 3,5
tonnia ja nostokorkeus 7
metriä. Toistaiseksi nämä mitat ja tehot ovat riittäneet,
mutta mielessä on kyllä käynyt pykälää järeämpikin kone.

- Meidän tilan työt
ovat kurottajan kannalta
erittäin vaativia.
Joka paikkaan tunkeutuvaa
turvepölyä, syövyttävää lantaa, märkyyttä ja joskus pakkastakin. Hyvin Dieci on
Pohjolan
ääriolosuhteissa
toiminut, Tapani Lahti tunnustaa.

"Hyvin Dieci on Pohjolan ääriolosuhteissa toiminut, Tapani
Lahti tunnustaa."

Appeeseen

tarvittava vilja
ostetaan tuoreena ja litistetään viljan kosteudesta riippuen joko propionihapolla
tai AIV-liuoksella laakasiiloon. Tarjontaa etenkin menneenä märkänä syksynä oli
mukavasti. Tapani Lahti toivookin, että tuoreen viljan
tarjonta pysyisi hyvänä, sillä
naudan väkirehun kuivattaminen välillä ei anna mitään
lisäarvoa rehuketjuun.

Lahden tilan Dieci on
varustettu vetokoukulla. Isännän mukaan
koukkua tulee käytetyksi yllättävän paljon
kärryjen siirroissa.

Esikuivattu

rehu kerätään
omalla ajosilppurilla laakasiiloon ja laadukas rehusato
varmistetaan
biologisella
säilöntäaineella. Niitto ja osa
rehun ajosta on uskottu urakoitsijalle. Myös lietelannan
levitys hoituu urakoitsijan
multaavalla vaunulla. Tilan
pellot ovat nurmella viiden
vuoden kierrolla. Kauraa ja
ohraa käytetään nurmen
uusimisessa
suojaviljana,
mutta sato korjataan maitotuleentumisasteella tuorerehuksi. Nurmesta pyritään
saamaan kolme satoa, mutta
kaikkina kesinä se ei onnistu.
TEKSTI: VISA VILKUNA
KUVAT: VISA VILKUNA

Ulottuvuus on kurottajan
yksi tärkeimmistä
ominaisuuksista
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Tarkkuus on
NIR-rehuanalyysi on
luotettava menetelmä
ravintoaineiden mittaamiseksi, maataloudessa käytettävistä
re- huista. Tulokset
ovat heti käytettävissä ilman erillistä laboratoriokäyntiä.

tissään kentällä: siilossa
säilörehun testauksessa, navetassa seosrehun testauksessa, pellolla viljan ja
ruohon testauksessa ennen
sadonkorjuuta. Joskus X-Nir
on käytännöllinen myös toimistossa jyvien, jauhojen tai
muiden rehujen testauksessa. (yli 50 eri testattavaa
komponenttia!).

TEKSTI: JOHAN BISKOP
KUVAT: DINAMICA GENERALE

Infrapuna-alueeen

Kannettavat kädessä kulkevat
NIR-analysaattoriyksiköt kuten X-NIR mahdollistavat
reaaliaikaisen
tiedon saannin rehun laadusta suoraan kohteessa.
Tämä on ensiarvoisen tärkeää tietoa viljelijöille, rehunvalmistajille,
eläintenhoitajille,
eläinlääkäreille,
samalla kun pienennetään
kustannuksia
kolmannen
osapuolen
laboratoriotestauksesta.

X-NIR

tuo laboratoriossa
käytetyn teknologian suoraan tilalle kaikkien ulottuville. Tulokset ovat saatavilla
muutamassa minuutissa paikan päällä, mikä mahdollistaa
toimivat,
tarkat
päätökset, jotka lisäävät
kannattavuutta. X-NIR on
kannettava NIR-analysaattori, joka on omassa elemen-

spektrometriaan perustuvassa NIRanalytiikassa (Near Infrared
Reflectance) mitataan, paljonko lähetetystä infrapunaalueen valosta heijastuu
takaisin analysoitavasta aineesta. Keitä ovat X-NIR
käyttävät asiakkaamme:

set analyysimenetelmät ovat
kalliita ja / tai aikaa vieviä.
X-Nir sallii biokaasulaitokselle mahdollisuuden seurata jatkuvasti raaka-aineita
reaaliaikaisesti ilman lisäkustannuksia analyyseista.

Viljelysmaan tehokkuuden
arviointi: X-NIR:llä kunkin
puidun pellon suorituskykyä
voidaan seurata tarkasti, mikä mahdollistaa paremman
suunnittelun ja lannoitteen
paremman käytön.

Aperuokinnan ammattilaiset:
He voivat nyt tarkistaa viljelijän sekoittaman seosrehun
todellisen sisällön ja pystyä

X-NIR TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
• Kaikki yhdessä analysaattorissa: skanneri NIRyksikkö ja laskentayksikkö on integroitu yhteen
ainoaan laitteeseen
• Vahva IP64 standardin mukainen rakenne sopii
käytettäväksi kaikentyyppisissä sääolosuhteissa
• Monikielinen käyttöliittymä
• Alhaisemmat käyttö- ja ylläpitokustannukset
pitkäikäisten komponenttien ansiosta (esim.
ladattava akku)
• 4.3" kosketusnäytön käyttöliittymä, jolla voit käyttää
kaikkia toimintoja yksinkertaisesti sormenpäällä
• Avoin tietojärjestelmä: X-Nir:llä skannatut tiedot
voidaan tulostaa, hallinnoida mukana toimitetulla
NIR TRACE -ohjelmistolla tai ne voidaan
tuoda mihin tahansa ennestään tuttuun ohjelmistoon, koska tiedot voidaan viedä TXT(tekstitiedosto: Word, WordPad, NotePad) tai XLS(Excel) muodossa.

varmistamaan, että se vastaa
annettua reseptiä
Eläinlääkärit: He käsittelevät
usein ongelmia, jotka ovat
peräisin ravitsemukselliselta
tasolta. X-NIR:llä on helppo
testata, millä eläintä todella
ruokittiin.
Maidontuottajat: He voivat
valvoa säilörehun tehokkuutta ja varmistaa, etteivät
ylisyötä kalliita ostettuja rehuja, kuten proteiineja jne.
Biokaasulaitokset: Biokaasusektorilla X-NIRiä hyödynnetään vähintään kolmella eri tavalla:

Säiliörehun tarkistus:

Säilörehun ravintoaineiden seuranta
varastoissa
on
keskeinen tekijä biokaasun
homogeenisen
tuotannon
varmistamiseksi.
X-NIR
kannettava NIR-analysaattori suorittaa työnsä 60 sekunnissa
ilman
lisäkustannuksia, joten rehun testaus tulee päivittäiseksi rutiiniksi.

Kuormien vastaanottajat:
Usein biokaasulaitoksilla on
DM-pohjaiset
sopimukset
viljelijöiden ja urakoitsijoiden kanssa, jotka toimittavat
joko tuoreita leikattuja kasveja tai säilörehuja. PerinteiX-NIR LYHYESTI:
Rehun laadun seurantaan kehitetty laite.
Analysaattori on suunniteltu tilan omaksi työvälineeksi. Laite antaa realiaikaista tietoa rehusta.

NIR-ANTURI
asennettuna
lastauskauhaan

Analysoi hetkessä ja kertoo tulokset alle minuutissa. Tulokset voidaan tallentaa X-Nir laitteelle tai
ulkoiselle muistille (usb). Analysoi useita eri rehulajeja (ape, tuore heinä, ohra ...)
X-Nir analysaattori analysoi: kosteutta, tärkkelystä, raakavalkuaista, ADF, NDF, tuhkaa, rasvaa.
Helppokäyttöinen: käyttäjä valitsee analysoitavan
raaka-aineen sekä testien määrän.
Laitteen lukupää laitetaan raaka-aineeseen ja napin painalluksella laite analysoi rehun. IP64, ulkokäyttöön
Peruspaketti sisältää:
3 vapaavalintaista analysointi raaka-ainetta
X-Nir testilaite sekä suojalaukku
2 x akkua + laturi
Usb muistitikku
Tarkistus linssi
Tehtaan online huoltotuki 24/7, 1 vuosi
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tulevaisuutta
OHJELMOITAVA VAAKAYKSIKKÖ DG 600

DINAMICA GENERALE

on
johtava vaakajärjestelmien
valmistaja maailmassa. Yritys tunnetaan erityisesti
elektronisista antureista ja
NIR-teknologiasta.
Yhtiön
pääkonttori on Italiassa ja se
on perustettu vuonna 1990.
Dinamica Generale pyrkii
tarjoamaan
innovatiivisia
sähköisiä
sovelluksia
ja
komponentteja eläinten ruokintaan ja maatalouteen,
punnitusalalle ja teollisuuteen.

daan ohjata myös hydrauliikka. Valikoimista löytyvät
myös päivittäisen ruokinnan
suunnitteluun tarkoitetut ohjelmat. Pilvipohjainen DTM
advance ruokinnan suunnitteluohjelma on tarkoitettu
käytettäväksi keskikokoisella maatilalla.

Tuotekoodi:QQJ9990671

SMART CONTROL
OHJELMOITAVA
VAAKAYKSIKKÖ SEKÄ
LANGATON OHJAIN
Pieni ja helppokäyttöinen (koko
100x210 mm) • Tällä ohjaimella voi
daan ohjata hydraulisia toimintoja
(langattomasti kantavuus 0100 m) •
Ohjain toimii myös ohjelmoitavana
vaaka yksikkönä • Maks 99 eri se
koitusohjelmaa, maks. 48 eri jake
luohjelmaa • Sarjaan kuuluu
langaton ohjain ja Smartboxkytken
tärasia kaapeleineen • Mahd. DTM
suite ohjelman käyttöön

Ab Tomas Kjellman toimii
Dinamican Generalen
maahantuojana.
Tarjoamme asiakkaillemme
erilaisia
vaakayksikköjä
seosrehuvaunuihin.
Toimitamme sekö langallisia että
langattomia ratkaisuja. Langattomat järjestelmät toimivat joko bluetooth- tai
WiNET-modemilla.
Näillä
voidaan nopeasti data siirtää
langattomasti toiseen työkoneeseen tai konttorille.
Valikoimista löytyy yksinkertaisia
vaakayksikköjä
massanmittaukseen ja vaativammalle käyttäjälle ohjelmoitavia vaakajärjestelmiä.
Dinamican
vaakayksiköt
voidaan liittää kaikille anturi
malleille. Valikoimistamme
löytyy järjestelmiä joilla voi-

2 erillistä näyttöä, 6 numeroinen näyttö, korkeus 45
mm • Bluetooth valmius • Ohjelmat voidaan tehdä ko
konaispainon mukaan tai ruokittavien lukumäärän
mukaan • Maks. 99 eri sekoitusohjelmaa, maks 48 eri
jakeluohjelmaa • Sekoitusajan näyttö • Mahdollisuus
DTM suite ohjelman käyttöön.
Hinta 1 595 €

Tarjous 2590 €
Tuotekoodi:QQJ9990863

Tee rahanarvoisia
ratkaisuja.
Anna asiantuntijoidemme
auttaa Sinua
SOITA 0424 720 300

VAAKA-ANTURIT JA KAAPELIT
Tuotekoodi:
QQJ1400174

Mobiilianturi 6 t
Hinta 240 €

Tuotekoodi:
QQJ9690077

Mobilianturi
Hinta 330 €

Sähkökaapeli 3,8 m
SPM pistokkeella, 3
napainen
Hinta 81 €
Tuotekoodi:QQJ9890004

Tilaukset:

Suunnittele, toteuta ja
seuraa kustannuksia.

Tilan kannattavuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen on
jokaisen maanviljelijän suuri haaste. Dinamica Generalen kehittä
mät FEEDING ja NIRjärjestelmät vievät viljelijät ison hypyn
eteenpäin tässä prosessissa. Tilat voivat nyt optimoida ruokin
taprosessia, hallita eri ainesosia, parantaa maidon tuotosta ja laa
tua. Eläinten hyvän terveyden kautta tuottaja voi tarjota
korkealaatuista ja turvallista tuotetta kuluttajille.

SOITA 0424 720 300
Tarjoukset voimassa
28.2 2018 saakka
Hinnat alv 0%
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Olki lentää ja
rehu sekoittuu
Juha Alasaaren
pihatossa
TEKSTI JA KUVAT: VISA VILKUNA

Juha Alasaaren tila
Sijaitsee Nivalassa
Nautakarjatila, charolais ja agnus
150 hehtaaria luomuviljelyssä
Kuvitus, olki kanttipaalissa
Aumarehu
Tilan ruokintakoneet:
Jeantil MVV 20 kuivittava seos
rehuvaunu

Puhallusteho ratkaisi

Jeantil MVV 20 -vaunun puhallusteho on aivan omaa luokkaansa muihin verrattuna.
Pellolle tehty koelevitys osoitti oljen lentävän mukisematta 35 metrin päähän.
Nivalalaisella
maanviljelijä
Juha Alasaarella on navetassaan satakunta emolehmää
ja parisensataa loppukasvatuksessa olevaa lihanautaa.
Pääosin charolais- ja aberdeen agnus-rotuiset eläimet
ovat
kestokuivikepohjalla
olevassa kylmäpihatossa.
-Nämä rodut ovat meidän tilalle hyviä. Charolais kasvaa
mukavasti ja toisaalta aberdeen agnus on helppohoitoinen,
mutta
kuitenkin
suhteellisen hyväkasvuinen.
Agnus sonni charolais-emol-

le takaa helpot poikimiset.
Agnus on myös hyvä laitumien hyödyntäjä ja pienenä
rotuna emon ylläpitorehua ei
kulu paljon, Juha Alasaari
summaa.

"Kaikilla merkeillä syntyi
apetta, mutta puhallusteho niillä ei riittänyt 20
metriä leveän karsinan
takareunaan saakka. "

Monipuolisuus vakuutti

Tämän lisäksi isäntää mietitytti useiden apevaunujen
monimutkainen rakenne.
- Halusin, että apevaunu ja
olkilietso ovat yksi ja sama
kone. Tämän lisäksi etsin
mahdollisimman
yksikertaista ja näin ollen toimintavarmaa vaunua käyttööni,
Alasaari
tiivistää. Vaunun

Päivittäisen appeen teon ja
jakelun lisäksi karsinoiden
kuivittaminen on kohtuullisen paljon työllistävä askare.
Alasaari kokeili viittä erimerkkistä puhaltavaa apevaunua navetassaan.

Apevaunun edessä oleva 120 hevosvoimainen Case MX selviää työstään hyvin. Kun sekä pystyruuvit että lietso ovat nopealla ja oljen
syöttöluukku luukku isolla, niin kaikki hevoset ovat työssä.

hankinta oli erittäin tarkan
testauksen ja harkinnan tulos. Kun Alasaari näki Jean-

tilin vaunun tositoimissa
läheisellä tilalla, päätöksen
tekeminen oli helppoa.

Jeantil MVV 20 -vaunun puhallusteho on aivan omaa luokkaansa
muihin verrattuna. Pellolle tehty koelevitys
osoitti oljen lentävän mukisematta
35 metrin päähän.
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Tasainen kuivitus
myös pihaton
perimmäisiin
nurkkiin

Sekä kuivittaminen että appeen valmistus on mahdollista samalla koneella! Jeantilin
valmistamalla MMV 20 puhaltavalla seosrehuvaunulla tämä onnistuu erinomaisen hyvin.
Jeantil MVV 20 -vaunun puhallusteho on aivan omaa
luokkaansa muihin verrattuna. Lisäksi olki menee vaunusta suoraan lietson heittosiivikolle ilman välikuljettimia. Vaunussa on kaksi pystyruuvia ja mekaanisesti
säädettävät vastaterät. Alasaaret paalaavat oljen kanttipaaleihin ja paalaajassa on
terät paikoillaan. Näin ollen
olki on jo valmiiksi lyhyehköä, joten vastateriä ei olla
käytetty. Paaleja menee noin
1000 vuodessa, mikä määrä
ei ihan riitä. Kuluneen talven
aikana kuivituksessa on käytetty jonkin verran naapu-

Olki menee vaunusta suoraan lietson heittosiivikolle
ilman välikuljettimia.

reilta ostettua pitkänä pyöröpaalattua olkea, eikä senkään levittämisessä ole ollut
tarpeen käyttää vastateriä.

Yksinkertaisen varma
Juha Alasaari ei ottanut vaunuunsa kovin paljon varusteita, sillä vaunu oli tarkoitus
pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja varmakäyttöisenä. Olkilietson nopeuden säädön olisi tosin saanut
sähköiseksi.
Kuivikeoljen
menekin säätö onnistuu helposti syöttöluukun portaattomalla säädöllä.

- Minulle riittää käsikäyttöinen hidas ja nopea
säätö sekä lietsolle että
ruuveille.
Pääosin molemmat ovat olleet nopealla mallilla, sillä
vaunun edessä on 120 hevosvoimainen traktori, jolla tulee valmista nopeasti, Alasaari sanoo.
Vaunuun mahtuu mukavasti
kolme kanttipaalia. Olkipaalinen vaunuun nostamisen
jälkeen levitystyöhön saa
ryhtyä oikeastaan heti. Apetta sen sijaan on syytä pyörittää 5 - 10 minuuttia, jotta se
olisi taatusti tasalaatuista.

Emolehmien

ape tehdään
pääosin kanttipaaliin biologisella säilöntäaineella käsi-

tellystä
heinäsäilörehusta,
oljesta ja kivennäisistä. Vieroitusvaiheessa olevan nuorkarjan
apetta
varten
vaunuun jätetään hieman
emojen laihempaa apetta, jota terästetään laakasiilosta
otettavalla esikuivatulla tuorerehulla sekä hapolla säilötyllä litisteviljalla. Hapon
käyttöä vilja säilönnässä
isäntä perustelee sillä, että
luomuviljan joukossa on aina
hieman myös rikkakasvien
siemeniä. Hapolla säilöttäessä rikkojen itävyys tuhoutuu.

Lisää tarkkuutta
ruokintaan
Loppukasvatuksessa oleville
mullikoille räätälöidään oma
kasvuseoksensa. Tiettyä helpotusta apereseptien räätälöintiin tuo se, että tilan
emolehmät poikivat suhteellisen lyhyen ajan sisällä.
Ruokintaryhmät ovat isoja
eikä reseptejä näin ollen tarvita useita. Navettaan tulee
kasvatukseen lisäksi naapurissa olevalta Juhan veljen
yhden robotin maitotilalta
kaikki sonnivasikat.
Alasaaren luomutilan peltopinta-ala on noin 150 hehtaaria, jolta alalta saatava
rehu ei aivan riitä eläinten
ruokintaa.
Juha Alasaari
kertoo ostavansa joka vuosi

hieman nurmirehua pystyyn.
Lihaeläinten teuraspainotavoite on noin 380-400 kilossa.
Ruokinta on tähän asti ollut
isännän mukaan yksinkertaista ja hieman epätarkkaa.
Nyt uuden apevaunun avulla
pystyy huomattavasti tarkempaan ruokintaan. Vaunun
tarkalla
vaakalaitteistolla rehuseos saadaan
täsmättyä juuri oikeanlaiseksi. Odotettavissa on päiväkasvun parantuminen ja
teuraspainon kasvu. Ruokinnan tarkkuuden lisääminen
oli yhtenä tärkeänä seikkana
kuivituksen lisäksi vaunun
hankinnassa.

- Jeantilin huollettavuus
on tosi helppoa. Siinä ei
ole kuin muutama rasvanippa ja nekin ovat
helpoissa paikoissa.

Tilan ja koneiden helppohoitoisuus on minulla päällimmäisenä tilanpidossa, koska
hoitelen tilaani yksin, Juha
Alasaari tunnustaa.
Teriä varmaan pitää joskus
vaihdella, mutta toistaiseksi
en ole kulumaa terissä havainnut, Juha Alasaari toteaa
lopuksi.

Rehuauman painona on täysrehua,
mistä se varisee terästämään apetta
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Rehunjako ja kuivitus samalla koneella
Jeantilin MVV-P yhdistelmäseosrehuvaunulla teet maittavaa
apetta ja kuivitat

Jeantilin seosrehuvaunut
edustavat keskieurooppalaisia pystyruuvivaunuja.

REHULEIKKURIN JA TALIKON PIIKIT
Mutteri- tai tappilukituksella

Oikealla profiililla

Työkaluusi sopivalla kartiolla

PYÖREÄT 50 MM PIIKIT

PIIKIT MUTKALLA

Tuotekoodi:

Tuotekoodi:

Pituus

Tarjous

STOLL, QUICKE, TRIMA,
QQI100074
800 mm 88,65
REDROCK
5QQI100941 880 mm 109,50
MANITOU, SAPHIR
QQI100073
980 mm 105,00

SUORAT PIIKIT
Tuotekoodi:

Pituus

Tarjous

AVANT,
QQI100379
680 mm 29,55
TANCO,TRIMA
5QQI100941 880 mm 21,90
REDROCK, SCHÄFFER
QQI100073
820 mm 55,00
Tarjoukset voimassa 28.2. saakka.

Pituus

STOLL
QQI100079
810 mm
TRIMA, QUICKE,
KVERNELAND
QQI5068015 820 mm
STRAUTMANN
QQI100953
840 mm
TRIOLET
QQI100406
880 mm
STRAUTMANN
QQI100952
920 mm

Vaunut voidaan varustaa
asiakaskohtaisesti tehtaalla
asiakkaan haluamalla varustuksella, esim. erilaisilla
vaaoilla, kuljettimella, purkuluukulla, omalla hydrauliikalla, renkailla ym.

Kaksinopeuksinen

voimansiirto sekoituskierukalle takaa
nopean
rehun
sekoituksen. Myös puhalluslietson nopeutta voidaan
puolittaa rehun jaossa, ettei
rehua roisku ympäriinsä.

Jeantilin paalisilppurit ja
seosrehuvaunut ovat aina
olleet arvostettuja käyttäjien
keskuudessa.

Jeantilit tunnetaan
nopeina, luotettavina
ja kestävinä koneina.
Seosrehuvaunu asioissa
ota yhteys konemyyntiimme

SOITA 0424 720 600
Otamme myös vaihdossa apevaunuja!

myynti@kjellman.fi

Tarjous

35,00
48,50
48,50
119,00
215,00

HITSATTAVAT SOVITTEET
JCB Qfit, Dieci,Volvo,
Manitou, Euro, sms, Trima.
Kysy lisää!
Kaikki hinnat alv 0%

Puhaltavissa apevaunuissa
käytetään jo hyväksi todettua paalisilppureista saatua
tekniikkaa. Puhallinlietsoista Jeantililla on yli 30 vuoden kokemus.
Jeantil puhaltavat seosrehuvaunut on suunniteltu erityisesti suurten karjatilojen
tarpeisiin. Pystysekoitusruuvit ovat joko kapeissa (NP)
tai leveissä (P) säiliöissä, 16 24 m³.

Asiakaskohtaisia
ratkaisuja

24h
VERKKOKAUPPA
www.kjellman.fi

VARAOSAT SOITA 0424 720 300
Varaosapäivyystys pmj@kjellman.fi
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• Varma veto ilman
hihnoja
• Järeä pohjakuljetin
• Isokehäinen ja avara
leikkuuroottori
• Toimintavarma eri
rehulaaduilla
• Tehokas puhalluslietso
• Pultatut lietson lavat
hardoxia

Jeantilin pitkän kehitystyön
tuloksena syntynyt isokehäinen
ja avara leikkuuroottori
on vielä tänäpäivänäkin
toimintavarma erilaisilla
rehu- ja kuivitusmateriaaleilla

Kaikki mitä
paalisilppurilta vaaditaan
Kolmannen sukupolven
paalisilppuri Jeantil
PR 2000 R on ollut
myyntimenestys.
Siinä on käytetty hyödyksi
ainutlaatuista Jeantil EVR
tarkkuuslannanlevitysvaunujen valmistusmenetelmää.
Yksinkertainen rakenne, vähillä kuluvilla komponenteilla.
Nyt markkinoita valtaavat
järeämmät PR 4000 ja PR
6000, joiden valmistukseen
käytetään samaa osaamista
ja tekniikkaa, kuin PR 2000
R silppureissa. Silppureissa
on erittäin edulliset ylläpitokustannukset ja lisäksi edullinen hankintahinta lisää
Jeantilin suosiota.

nopeutta voidaan alentaa,
jotta rehut eivät roiskisi karsinoille ja kuivikkeen levittämiseen
on
riittävä
puhallusteho nopealla puolella. Jeantil on Euroopan
johtavia
paalisilppureiden
valmistajia. Heidän pitkäaikaisen kokemuksensa ansiosta koneet ovat erittäin
varmatoimisia. Kaikki koneet on valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa pitkän
ja huolettoman käyttöiän.

Jeantilin PR 4000 ja
PR 6000 malleista lisää
järeyttä ja kapasiteettia
kuivitukseen.

Öljykylvyssä oleva huoltovapaa mekaaninen
voimansiirto antaa silputusroottorille tasaisen ja keskeytymättömän vauhdin.

PAALISILPPURIN
TERÄT

Paalisilppurin terä suora
Tuotekoodi: QQA100212
Koko 80x95 mm, paksuus 4 mm
Sopii: Kuhn Primor

Hinta: 4,60 €

Tuotekoodi: QQA100477
Koko 80x76 mm, paksuus 3 mm
Teagle, Kverneland 852, 853, 864

Hinta: 2,25 €

Pystyy jäiseen paaliin
Kaikissa Jeantil-silppureissa
vakiona MULTI-terät, jotka
lisäävät huomattavasti oljen
imukykyä. Jeantil silppurit
soveltuvat erinomaisesti säiliörehun jakamiseen sekä
kuivikkeen
levittämiseen.
Koneilla pystytään silppuamaan ja jakamaan pyörö-,
kova- ja suurpaaleja, rehukakkujen ja irtotavaran sekä
myös jäisen rehun silppuaminen onnistuu Jeantilin
silppureilla hyvin. Säiliörehun jaossa puhallinlietson

Paalisilppurin terä taivutettu
Tuote: QQA100153
Koko 89x101 mm, paksuus 4 mm
Sopii: Lucas Castor

Hinta: 6,50 €

Tuote: QQA100156
Koko 67x76 mm, paksuus 3 mm
Sopii: Kuhn Primor

Hinta: 5,30 €

Tarjoukset voimassa 28.2. saakka.
Kaikki hinnat alv 0%

ONNISTU RUOKINNASSA
HEAVY DUTY
SS 200-260/XL
REHULEIKKURIT

SEOSREHUVAUNUT
• Rehukohtaiset sekoituskierukat
• Edistyksellinen kierukan
laakerintuenta
• Alhaiset käyttö- ja ylläpitokulut
• Nopea ja varmatoiminen
• Laaja mallisto (6-60)m3

Koodi SASS180

3960€
Saatavilla edistyksellisellä
Variable Lock System
sovitejärjestelmällä

Ruokintapöydän
rehunsiirtoautomaatti

PEECON XL-BUTLER
ÖS
MY LIT
Ä L
RÄ TA
KE ME

Rehunjakoon
kuivitukseen JEANTIL
PR 2000 R PAALISILPPURI
Koodi 476894

14750€

Saa lehmät lypsämään
jopa 2l/päivässä
enemmän

SMART CONTROL

langattomalla ohjaimella
teet reseptit kuormauskoneen hytistä, seuraat vaakaa ja käytät apevaunun
hydrauliikkaa etänä.
Vakiona Peecon Lowliner
malleissa.

Kattava huolto ja
varaosapalvelu

QQJ9990863

2590€

SMART CONTROL

langattomalla ohjaimella
teet reseptit kuormauskoneen hytistä, seuraat vaakaa ja käytät apevaunun
hydrauliikkaa etänä.
Vakiona Peecon Lowliner
malleissa.

Kattava valikoima - Heti varastosta!
APEVAUNUN TOP-QUALITY TERÄT

PAALISILPPURIN TERÄT

Tar jo us

Koodi QQA100152
• Hammastettu suora terä 89x101 mm

€/kpl

Tarj ou s

5.50

59.95

€/kpl

Tuote QQA100178
Laatuterien valmistajalta
mm. Faresin seosrehuvaunuihin
Terässä on myös volfram pinnoite

Sopii mm.
Lucas Castor

TALIKON JA
REHULEIKKURIN PIIKIT

VAA'AT
ANTURI
KAAPELIT

Varaosat ja huolto

REHULEIKKURIN TERÄT

Kauppa lähellä Sinua - www.kjellman.fi

SOITA 0424 720 300

24h
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Tarjou s
€/kpl

44.20

Koodi
QQI100257

Tarjoukset voimassa
28.02.2018 asti

Kaikki hinnat alv 0%

Konemyynti

SOITA 0424 720 600

VERKKOKAUPPA

www.kjellman.fi

REDROCK, TRIMA
Leveys 210 mm

Suomalaista perheyrittäjyyttä

KAJ KANCKOS
PASI AHONEN
SEPPO TUOMINEN

0424 720 705
0424 720 713
0424 720 720

