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Lantmännen Agron Koneliite
Lokakuu 2022

Esittelyssä uudet
tehokoneet

  
 

 

  
 

  
Syksyn sadonkorjuun jälkeen on aika 
 keskittyä tulevaan, tarkastaa nykyisen 
työkonekaluston kunto ja  tarvittaessa 
päivittää se uuteen  innovatiivisempaan 
kalustoon. Kaluston uusimisen mahdol
lisuuksiin löytyy suuri apu, kun 
 suuntaa katseen Helsingin Maatalous
Konemessuille.

Me  Lantmännen  Agrossa panostamme 
nykyaikaiseen,  tehokkaaseen viljelyyn ja 
 tarjoamme  tilallesi alan  parhaat työkoneet 

sekä laajan huolto ja  varaosaverkoston 
 palvelut. Messuilla esittelemme näistä 
palveluista ja tuotteista keskeisimmät ja 
annamme nykyhetken vinkkejä, jotta saat 
tilasi työkoneista parhaan mahdollisen 
hyödyn sekä tuoton.

Nähdään MaatalousKonemessuilla.

Kohti uutta satovuotta ja konekauppoja 

Anssi Peltola  
myyntijohtaja
Lantmännen Agro Oy

  
 

 

  
 

  Tarjolla mm.

KUHN FC 3525 DF-FF -etuniittomurskain 
KUHN FC 3525 on nykyaikainen ja laadukas  
etuniittomurskain. Työleveys on 3,50 metriä.  
Etuniittomurskain yhdistettävissä esimerkiksi
takaniittoyksiköiden KUHN FC 9530 D tai   
FC 10030 D kanssa. 
• LIFT CONTROL -kevennysjärjestelmä
• Ainutlaatuinen OPTIDISC E -teräpalkki ja  

PROTECTADRIVE -teräpalkin suojaus
21.990,-

KUHN Merge Maxx 950 -mattokarhotin
• Erityisesti urakoitsijoiden ja isojen tilojen käyttöön
• Monia eri karhotustapoja: keskelle karhotus muut-

tuvilla työleveyksillä, karhotus molemmille sivuille 
tai kaksi erilliskarhoa

• Optimaalinen maanpaineen hallinta
• Hydraulinen voimansiirto
• Lohkojen hallinta ohjaamosta 

76.940,-Alkaen

Työkonekaupan 
Nopean päättäjän etuna 
Echo DCS-3500 -akkusaha!

56 V
akulla!

Saat Nopean päättäjän edun kaupan 
päälle, kun teet vähintään 25.000 € 
(alv 0 %) arvoisen työkonekaupan 
18.11.2022 mennessä. Arvo 940€

(Sis. alv 24 %)

Echo DCS-3500 -akkusaha
• Laipan pituus 14” / 35 cm
• Teräketju .3/8”, lenkkejä 52, 1,1 mm
• Kuivapaino 2,9 kg (ilman akkua)
• Öljysäiliö 0,37 l 
• 56 V akku - antaa huippuluokan tehon sahalle!

HE-VA Sub-Tiller 3/3 m
• 3-piikkinen jankkuri, jossa hydraulinen 

 laukaisujärjestelmä
• V-rungon ansiosta portaaton piikkivälin säätö 

ajourien muokkausta varten 
• Työsyvyys säädetään hydraulisesti  

takana olevalla tiivistysjyrällä  
maks. 60 cm syvyyteen.

9.990,-

BOGBALLE M35W Plus 2250l 
lannoitteenlevitin 
• Sisäänpäin pyörivät levityslautaset  

– nelinkertainen limitys ja siten  
markkinoiden varmin levitystasaisuus

• Leveällä säiliöllä matala täyttökorkeus  
ja vakiona tilaa noin 3:lle suur säkille, 
lisälaidoilla tilavuutta jopa 3450 l

• Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää 
levitysmäärän tarkalleen haluttuna

16.490,-
ISOBUS-
ohjauksella

15.990,-
Calibrator  
Totz- ohjaimella

(hinta ei sis.  
erillistä ohjainta)
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Uutuuskoneet parhaaseen hintaan sekä hyvillä rahoitusratkaisuilla

17.900,-

Lyhennysvapaa rahoitus 
2023 vuoden loppuun
Koskee uusia ja käytettyjä työkoneita, 
joiden arvo on vähintään 7.500 €. Korko 
alk. 2,9 % + viitekorko, perustamiskulu 
290 €. Käsiraha alkaen 20 %. 

Kampanja voimassa 31.12.2022 asti. Edellyttää 
rahoitusyhtiön hyväksyntää. Rahoitusaika  
12 -  72 kk. 

Rahoittavat pankit OP yrityspankki Oy ja  
Danske Finance Oy

Multivan uusi mallisto tilattavissa!

MULTIVA TopLine Super 700 XL -tehoäes
• Ratkaisuja rikkakasvien torjuntaan
• Viljelijöille, jotka torjuvat rikkakasveja ennen kylvöä tai 

sadonkorjuun jälkeen tarjoamme TopLine Super XL 
äkeet varustettuna hanhenjalkaterillä

• Erinomainen luomuviljelyyn
• Sänkiäkeiden aatelia

MULTIVA TRM 16 -maansiirtovaunu
• Laadukas, taloudellinen ja Suomessa valmistettu
• 5 mm Hardox 400 -kulutusterästä,  

lavan pohja Optim 650 -erikoisterästä
• 16 tn, tilavuus 9,2 m³ ja korokkeella 18,3 m³
• Kuorma tyhjentyy helposti, koska  

alakulmat viistetty ja lavassa ei  
poikittaisia hitsaussaumoja

MULTIVA TRM 18  
-dumpperi maansiirtovaunu
• Kotimainen 18 tonnin maansiirtovaunu
• Vaunun tilavuus on 9,9 m³, korokkeella 19 m³ ja  

rehukorokkeella 36,2 m³
• Lavan pohja on Hardox-erikoisterästä
• Vakiona 600/50R22,5-renkailla

37.950,- 26.980,-

36.380,- 21.970,- 26.410,-

MULTIVA Cerex Evo
• Nyt myös keveiden  

maiden suorakylvöön,  
vannaspaine 120 kg

• Uusittu, entistä  
monipuolisempi malli

43.710,-

KUHN VBP 3165     
- muuttuvakammioinen  
paalainkäärijä 
• Paalin halkaisija 0,8-1,6 m
• 23 terää ja 2.3 m leveä noukin
• Isobus yhteensopiva
• Myös VBP 3195 malli jopa 1,8 m paaleille

*) Asiakasedun arvo 2.365 € (alv 0 %)

ELHO NM 3700 F -etunostolaite- 
niittomurskain
• Murskainyksikköä ”hinataan” niittopalkin yläpuolella  

olevasta kiinnityspisteestä
• Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteessa 

(iskuvoima vähenee 50 %)
• Niittoyksiköllä joustava ripustus  

kantavaan rakenteeseen 21.590,-

ELHO NM 3200 SF -niittomurskain
• Siirtoruuvi ja toisen puolen paino 
• Vastapainon tilalle voi asentaa toisen 3,2 m niittomurskaimen
• Käyttömukavuus, joka on perhoskoneiden tasolla
• Suuri työleveys, yli 6 metriä kerta ajolla
• Karhojen yhdistämismahdollisuus, ruuvilla
• Luukku auki mikäli karhoja  ei haluta yhdistää
• Maltillinen tehontarve,  

yhteensä n. 160 hp etu- ja takakoneella 28.350,-

29.690,-

ELHO SideChopper 420 Pro -vesakkomurskain
• Tehokkaaseen vesakkojen, kesantojen ja  

pientareiden raivaukseen 
• Soveltuu kovaan käyttöön, urakointiin,  

tunteja kestävään ajoon 
• Suurin ulottuvuus maks. 4,2 m  

traktorin keskilinjasta

11.800,-

HARDI Master 1000 l 
• Painopiste lähellä traktoria
• HARDI 363 pumppu,  

EVC5 / 15 VHY puomisto
• TurboFiller kemikaalin täyttöastia,  

itse putsautuva painesuodatin
• Lisävarusteena täyttölaite

KUHN Cultimer M300 NSM Flexliner 
• Muokkaussyvyys 5 - 35 cm
• Irroitettavat siipiterät
• Laukaisuherkkyys 600 kg
• Tasauskiekot
• 600 mm jyrä
• Mekaaninen työsyvyydensäätö
• Useita jyrävaihtoehtoja 14.890,- 38.490,- 24.290,-

KUHN Vari-Master 123 4E+1 NSH 75/102  
• Tehokas kyntöaura, joka on suunniteltu erityisesti keskitehoisille traktoreille
• 4- ja 5-siipiset mallit
• Hydraulinen ensimmäisen viilun sekä työleveydensäätö
• Muistisylinteri, veitsileikkurit, kiekkoleikkuri viimeisessä  

siipiparissa, hydraulisesti vaimennettu  
traktorikuvioitu 690 x 320 mm tukipyörä

HE-VA Seed-Weeder HD 7,5 m
-piensiemenkylvökone
• Säiliö 420 l, hydr. puhallin ja  

maapyörän hydraulinen nostin
• 9 mm piikit 2 ens. rivissä
• 7 mm piikit lopuissa

HE-VA Penta-Tiller + Top Cutter 3,5 m
• Optimaalista läpäisevyyttä
• 0 - 15 cm työskentelysyvyys
• Todella tukevat 70x12 piikit
• Toimitetaan 180 mm leveillä hanhenjaloilla

HE-VA Triple-Tiller Airy -kultivaattori
• Hammastetut tasauslautaset tasaavat tehokkaasti 

työjäljen
• Varustettu 35 x 35 mm silmukkajousipiikeillä
• Vakiona käännettävät ja korkeussäädettävät kärjet,-

jotka sekoittavat maata ja luovat vesitilaa tehokkaasti
• Saatavissa 3 m, 3,5 m  

ja 4 m työleveydellä15.700,- 12.900,- 10.500,-

HARDI Navigator 4000L DDZ -kasvinsuojeluruisku 20/21 m, 28 m ja 30 m 
• Keskisuurille ja suurille tiloille
• Säiliökoko 4000 litraa, puomiston leveys 21, 28, 30 m
• HARDI ISOBUS Smartcom
• Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat
• DF4 järjestelmä
• Säädettävä akselisto
• Intellitrack -ohjaus
• 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

Alkaen

49.900,-

KUHN Cultimer L4000 NSM T-Liner 
• Muokkaussyvyys 5 - 35 cm, työleveys 4 m
• Irroitettavat siipiterät
• Piikkejä 13 kpl
• Laukaisuherkkyys 600 kg
• 600 mm jyrä
• Hydraulinen työsyvyydensäätö 
• Useita jyrävaihtoehtoja 
• Piensiemenyksikkö lisävaruste

KUHN Optimer XL350 Flexliner 
• Kestävä ja tehokas muokkain suurille nopeuksille
• Työleveys 3,5 m
• 620 mm lautaset, 600 mm jyrä
• Piikkihara
• Lautasten määrä 28 kpl
• Hydraulinen työsyvyydensäätö
• Piensiemenkylvöyksikkö  

lisävaruste

KUHN GMD 10030 -perhosniittokone 
• Takayksikkö 9,93 m
• Hydropneumaattinen kevennys ja teräyksikön  

laukaisu   automaattisella palautusoiminnolla
• Uudistunut KUHN Optidisc Elite -teräpalkki  

pikakiinnitteisillä terillä ja lautashammaspyörien 
suojauksella 

Huom! Ei sisällä etuniittokonetta

KUHN Primor 3570 M -hinattava paalisilppuri
• Kahdelle pyöröpaalille
• Tilavuus 3,5 m3

• Kuivitukseen ja rehunjakoon
• Patentoitu KUHN Polydrive voimansiirto syöttöroottorille

PICHON MK 40 -kuivalantavaunu 
• Kantavuus 14 ton, lavatilavuus n. 14 m3

• Kuumasinkitty lava ja lavarunko
• Hydraulinen annosteluportti ja jousitettu vetoaisa
• Hydrauliset jarrut ja 800/65R32 renkaat
• Lisävarusteena mm. sähköhydr. käyttöohjain  

automaattisella pohjak. nopeuden säädöllä,  
levityksen rajain

Kysy  
tarjousta!

Rajoitetusti heti 
toimitukseen.

MULTIVA Cerex Evo, Pro-varustepaketilla
• Nyt myös keveiden maiden suorakylvöön,  

vannaspaine 120 kg
• Uusittu, entistä monipuolisempi malli
• Saatavana myös sähkösyöttöisenä
• Paketti sisältää: Puomisylinteri, lannoitteen kaukosäätö, 

sitkaimet, jälkihara, kiviraapat

50.570,-

UUTUUS!

MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen  
suorakylvökone
• Uusi turvallisempi etutaso ja rappunen vakiovarusteena
• Uusittu pyöränvälijyrä
• Vaihdelaatikot, perusvalosarja, piensiemen-  

ja jarruvalmius
• Comfort-ohjain Evo-malleissa
• eKoneet ISOBUS-ohjattavia 59.200,-

UUTUUS!

Pro-varustepaketilla!

UUTUUS!

MULTIVA Optima Evo, 8 m jälkiharalla
• Jälkiharassa väistöominaisuus 
• Terraflex, markkinoiden muokkaavin vahva piikki
• Sis. mm. 8 mm HD kärjet, maantievalot
• Nyt mahdollista myös jarruilla!
• Suuret 480/45 -pyörät keskilohkossa

32.800,-Sis. 1-rivinen jälkihara

UUTUUS!

13.700,-

HARDI Master 1200 l 
• Huippuvarusteltu nostolaiteruisku
• VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
• Hardi Controller 5500 hallintalaite
• Lisävarusteena täyttölaite

17.600,-

ÖVERUM VFCX 4975 muovisiivillä
• Viilunleveys säädettävissä hydraulisesti säädöllä 30 - 50 cm
• Hydraulinen laukaisulaite
• 4 ja 5 siipeä, XL- tai XLP-muovisiipi
• XL-siivellä on pieni vetovastus 20.860,-
ÖVERUM CX 4975 muovisiivellä, vm. 2020
• Mekaaninen työleveyden säätö, 35, 40 tai 45 cm
• Veitsileikkurit vakiona,  

viim. siivessä jousitettu kiekkoleikkuri 16.490,-

HE-VA Tip-Roller Nordic 8,2 M -jyrä
• Hinattava kolmilohkoinen, työleveys 8,2 m
• 620 mm cambridge kiekko, 400 / 15,5 maantierenkaat, 

maantievalot 
• SAT painon tasausjärjestelmä
• 5 v takuu kiekoille

ELHO NM 9000 SideFlow- karhojenyhdistäjällä 
• Ruuvimallisella sivukuljettimella
• SideFlow on tehokas ruuvimallin karhonyhdistäjä
• Tasainen ja kuohkea karho
• Yhdistetyn karhon leveys 1,4-2,3 m 53.390,-

ELHO V-Twin 750 S
• Kaksoiskelat nostavat rehun ja siirtävät sen ilmassa karholle
• Erittäin tasaiset, puhtaat ja kuohkeat helposti  

noukittavat karhot
• Työleveys 4,5 - 8 m
• Karhon leveys 1,3 - 1,8 m

Saatavilla  myös teräs- ja sälesiipivaihtoehdoilla!

25.550,-

WS 11, 14, 16 harjakattoiset vakiomallit
• 2,5 / 2,75 lumikuormilla
KS 10 konekatokset vakiomitoituksella
• 10° kattokulmalla, 2,5 / 2,75 lumikuormilla

Tuhti-hallien vahvuuksia ovat:
• Itsekantava, uppomaalattu kotelopalkkirakenteinen teräskehä
• Vapaata säilytystilaa seinästä seinään ja harjalle saakka
• Oviaukkojen sijoittelu ja mitoitus joustavaa
• Myös lämpöeristettyinä.  

Kysy tarjous myös perustuksista ja pystytyksestä!

Erä  
erikois- 
hintaan!

M&T FARM`S H9 x 12 m, nyt kampanjahintaan
• Umpipäädyllä ja päätykolmiolla, harmaa/valk. pressu 900 g/m2

• Suomen olosuhteisiin suunniteltu pitkäikäinen halli
• Nopea pystyttää, pienet perustamiskustannukset,  

voidaan siirtää ja pystyttää uudelleen
• Järeät kuumasinkityt kaaret, pressu UV-suojattu 

• Tuuli- ja lumikuormalasketut rakenteet
• Traktoritalliksi, eläin- ja kone-  

suojaksi, paali- tai lannoite - 
varastoksi, laakasiilon tai lantalan  
katteeksi ym.

11.500,-
Kampanjahinta ei sis. ovea 
eikä sokkelibetoneita

TRIMBLE GFX-750 + NAV-900 ajo-opastinpaketti
• Sekä ajo-opastukseen että ISOBUS-työkoneen ohjaukseen  

traktorin iästä riippumatta
• Suomen vahvin tekninen tuki Dataväxtiltä
• Helppokäyttöinen Android-pohjainen käyttöliittymä  

sekä selkeä 10” näyttö
• Sisältää ISOBUS UT ja TC-SC toiminnallisuuksien kertalisenssit  

sekä ISOBUS-jälkiasennusjohtosarjan
• Helppo laajentaa myöhemmin automaattiohjaukselle

K-NOX -sekoitusruuvi
• Lisävarusteena lähes kaikkiin 

KUHN -ape vaunu malleihin
• Ruostumatonta erikoisterästä
• Lisää kulutuskestävyyttä, 

 käyttöikää ja jälleen myyntiarvoa 
• Myös K-NOX -kulutuslevyt 

saatavana säiliön sisäseinämiin 
(lisävaruste)

Ennakkotilausetuna  
kaikkiin KUHN Profile ape-
vaunuihin K-NOX rosteri-
ruuvi puoleen hintaan *)

BOGBALLE L20 Plus 1600 l lannoitteenlevitin 
• Lautasten oikeaoppisen pyörimissuunnan mahdollistama    

nelinkertainen limitys takaa erittäin tasaisen levitystuloksen
• Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjärjestelmä
• Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus  

varmistavat levittimen pitkän käyttöiän
• Työleveydet 12 - 18 m tai 20 - 24 m

5.490,-

Oikeaa täsmäviljelyä YARA N-Sensorilla
Yaran täsmäviljelyteknologia mahdollistaa  lannoituksen 
 k ohdentamisen kasvin tarpeen mukaisesti lohkon  sisällä. 
 Oikein kohdennetulla typpilannoituksella saadaan  lisää 
satoa,  voidaan nostaa sadon valkuaispitoisuutta ja 
 vähennetään lakoa.  Käytettävissä oleva lannoite kohdis-
tetaan siihen osaan lohkoa, jossa siitä on eniten hyötyä. 
Tarpeenmukainen levitys voi  säästää lohkolle  levitettyä 
lannoitteiden kokonais määrää  paremman  kohdistamisen ja 
joissakin pellon  kohdissa lannoittamatta  jättämisen kautta.

*) Edun arvo vaunun koosta riippuen 935 - 2.805 € (alv 0 %)

ELHO  
Hydrobalance 

työntövarsi 

-50%

Muovisiivellä

Huippu- 
edullinen  
paketti- 
tarjous!

4.990,-
Svh. 6.950,-

Svh. 6.345,-

Elho superennakko kampanjahinnat voimassa 31.10.2022

KUHN superennakko 
kampanjahinnat  
voimassa 31.10.2022

NYT  
KUHN 3D 
-käärintä

-50% *)

Erikoishinta  
voimassa vain  
ISOBUS-työ- 
 koneen hankinnan  
yhteydessä

Kysy  
tarjousta!

Cerex  
-malleihin 

piensiemen-
varustus 

-50%

Mukana  
sivulautaset  
ja lisäkärjet  
mm. hanhenjalat

3,5 m

Cerex- 
kampanjaetu: 
Piensiemen-  
ja lannoite-

varuste

 -50%

MULTIVA Forte FX6000 -kylvökone
• FX-vantaalla saavutetaan tarkka kylvösyvyys
• Kahdella puhaltimella suuri ilmamäärä ja suuri siemen- ja lannoitemäärä hehtaarille
• Markkinoden suurin säiliö (8 m3), 6 m työleveys
• Tehokas valinta niin suorakylvöön kuin muokatullekkin maalle
• ISOBUS

Kysy  
tarjousta!

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.11.2022 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin.  
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.11.2022 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin.  
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.



Ratkaisut ja palvelut löydät Lantmännen Agrosta

Näillä optimoit parhaan satopotentiaalin

Kohdista lannoitteet sinne, 
missä kasvu potentiaali on suurin!
CropSATpalvelu toimii satelliittien avulla, joten et 
tarvitse kalliita investointeja palvelun käytön aloitta
miseksi. Tietokoneella luodaan kartta, joka perustuu 
em. satelliittien tuottamaan dataan.

Katso lisää 
QR-koodilla »

Korkealle asetetut tavoitteet ja tietämys  
yhdessä hyvän maan kasvukunnon,   
oikeiden konevalintojen, hyvän satotason  
ja optimaalisen varastointitavan kanssa 
luovat edellytykset ylivoimaisesti parhaille  
paaleille. Paaleille, joista saat parhaan 
tuoton sijoitetulle pääomalle ja jotka luovat 
pohjan korkeatasoiselle ruokinnalle.

KUHN – Passion for Bales
Intohimona parhaat paalit?

Tutustu Passion for Bales sivustoon  
ja opi lisää: passionforbales.fi

tai katso lisää 
QR-koodilla »

BMF 720 11T1 Pro -metsäkuormainvaunu
• Metsänomistajan moderni ja lujarakenteinen yhdistelmä
• Kuormaimen nostovoima 4 m 1100 kg  

ilman kouraa ja kääntäjää, ulottuvuus 7,2 m
• Useita eri ohjainvaihtoehtoja
• Kuormaimen puomisto, vaunun akselirungot ja  

pankot Strenx-terästä
• Kuorma-ala 2,4 – 2,8 m2

Konekustannukset 
haltuun!

Dataväxt LogMASTER -tiedonkeruulaite
Voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin tai työkoneeseen ja se 
kerää tiedot mm. sijainnista, käynnissäolosta sekä polttoaineen
kulutuksesta. Tietojen avulla Logmasterohjelmaan ja puhe
linsovellukseen syntyy monipuolista raportointia työkoneiden 
käytöstä. Tiedot kertyvät myös aina automaattisesti, kun saavut 
pellolle tai muulle alueelle. Laite on helppo ja nopea asentaa, ja 
on saatavilla myös ilman CANväylää oleviin vanhempiin  
koneisiin jättämällä polttoaineen kulutustiedon pois. 

Lue lisää: lantmannenagro.fi/datavaxt_logmaster

ESKO 3292 -lumilinko
• Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
• Yli metrinen roottori läpäisee tehokkaasti myös nuoskalumen
• Vakiovarusteina alennusvaihde, hydraulisesti ohjattu 

luukunohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalakset 
sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen  
vallileikkuri ja kaksi puoleinen jääterä

• Lisävarusteena saatavilla  
mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi

8.590,-

VAMA 3500 R2 -takalana
• Raskaaseen käyttöön tienhoidon ammattilaisille
• Kaareva terän muotoilu pyörittää hyvin lunta talvella ja  

leikkaa kesällä maahan 
• Vama R-sarjan lanoissa mallisarjan vahvimmat  

sylinterit, nivellaakerit ja kääntökampi,  
sekä suurimmat ainevahvuudet 7.560,-

Kauppa Konemyyjä  •  Puh

Alavus Väli-Torala Pekka • 040 823 0530

Eura Stenroos  Aleksi • 044 593 3920 

Forssa Niemi Juho • 044 750 1911 

Huittinen Kollin Vesa • 050 368 0770 

Häijää Yli-Rönni Arto • 044 722 5625

Hämeenlinna Maaniittu Perttu • 045 775 02373 

Iisalmi Jääskeläinen Juha • 050 579 2242  
Rönkkö Heikki • 050 579 2244 

Ilmajoki Haapamäki Tuomas • 040 086 6030 
Ritari Mikko • 050 521 6256

Jalasjärvi Lehtola Vesa • 050 066 6814 

Joensuu Saharinen Seppo • 050 311 2071 

Juva Janhunen Pekka • 040 015 3412 

Jyväskylä Kankaanpää Harri • 044 722 5668 

Kauppa Konemyyjä  •  Puh

Kankaanpää Ylijoki Lassi • 044 572 9016 

Kauhajoki Hangasluoma Riku • 040 868 0475 

Kauhava Välkkilä Erkki  • 050 026 4063 

Kokkola Melender Erik • 044 331 0667 

Kouvola Laaksonen Miko • 050 475 3886 

Kuopio/
Toivala

Koistinen Jarmo • 050 447 7721

Lahti Kostiainen Jarkko • 044 702 2033  
Kanninen Risto • 044 784 4488 

Lappeenranta Kuismin Jere • 044 780 4340 

Lappfjärd Träskvik Nicklas • 040 711 2062 

Lapua Myllymäki Jari • 050 570 0176 

Lohja  Norva Janne • 044 770 5511 

Lohja/Karjaa  Sundblad Henrik • 050 546 1208 

Työkonemyyjämme palvelevat kaikkialla Suomessa
Kauppa Konemyyjä  •  Puh

Loimaa Peltola Risto • 050 072 9251 

Maalahti/ 
Övermalax

Backman Thomas • 040 023 0975 

Nivala Nousiainen Jukka • 044 543 9561 

Oulu Kurikka Timo • 050 362 8680  
Kauppi Arto • 050 432 0304 

Pori Stenroos  Aleksi • 044 593 3920 

Porvoo Kuisma Hannu • 040 088 8348 
Käki Jukka • 050 374 6031 

Riihimäki Mykrä Teemu • 040 940 2722 

Rovaniemi Juujärvi Juho • 040 566 2939 

Salo Hellbom Mikael • 050 082 3143 

Savonlinna Purhonen Petri • 044 746 6101 

Somero Mäenpää Aleksi • 040 940 2434 

Kauppa Konemyyjä  •  Puh

Tampere/ 
Nokia

Still Henri • 044 722 5660  
Vuorinen Timo • 044 722 5662 

Toholampi Laakso Jani • 044 571 1557 

Tornio Kenttämaa Hannu • 045 327 1291 

Vaala Still Jukka • 050 068 5953 

Varkaus Markkanen Jorma • 044 559 7522 

Viitasaari Kärkkäinen Pekka • 040 300 0842 

Vöyri/ Vörå Svens Peter • 044 727 5445  
Antill Tommy • 044 346 9521 

Ylivieska Siermala Mika • 044 799 7376

Åland/
Ödkarby

Björkman Magnus • 044 778 8134 

MURSKA W-Max 10
• Rehuviljoille sekä puintikosteana että kuivana
• Kotimainen tehokas kiekkomylly hiertävällä litistystekniikalla 

– täydellinen murskaustulos
• Murskevilja säästää energiaa ja kannattavuus paranee

38.580,-

MPH Lavetti 30 
• Vaativiin maatalous- ja maansiirtokoneiden siirtoon 
• Akselien rakenne kestävä ja jarrut hydraulisesti ja  

automaattisesti säätyvät joka akselilla 
• Erillinen käsijarru
• Ajosillat erikoislujaa terästä (S650MC) ja myötölujuus 650 MPa
• Etuakselin hydraulinen nosto lisävarusteena
• Kantavuus noin 25 tn, kokonaispaino 30 tn 30.500,-

HAKKI PILKE Raven 33 TR -klapikone
Uudistettu Hakki Pilke Raven 33 TR on helppokäyttöinen ja 
varmatoiminen klapikone. Koneen suoraohjattu hydrauliikka 
mahdollistaa yhtäaikaiset toiminnot kevyillä kammen liikkeillä. 
• Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
• Patentoitu puhdistava poistokuljetin
• Helppokäyttöinen mattosyöttö  

peruutus venttiilillä 7.990,-

HAKKI PILKE Falcon 35 TR -klapikone
• Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan yli voimaisesti  

markkinoiden nopein
• Yksivipuohjauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
• Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole  

lainkaan kiilahihnoja

12.750,-
Elevaattorilla, alk.

38.000,-
Baggerilla (kuvassa), alk.

BMF 650 HCP HC 55L 8T2 Pro 400
Tehokas maa- ja metsätilan yhdistelmä jossa hydraulinen 
esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu 
modernilla pankko- ja karikkarakenteella.
• Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää 
• Ulottuvuus 6,5 m
• Kuorma-ala 2,2 m2

Hinta sis. puunnostimen käyttöventtiilillä.

Nivelakseli ei 
sis. hintaan

Svh. 10.550,- Svh. 15.185,-
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Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.11.2022 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin.  
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.
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Parasta suomalaiselle maataloudelle


