
Lantmännen Agron ajankohtaiset tuotteet ja tarjoukset. Syksy 2022

Hinnat (rehuissa sis. alv 14 % ja tarvikkeissa sis. alv 24 %) voimassa 30.11.2022 asti tai niin kauan 
kuin varattu erä riittää, ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. 
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita.

Olemme mukana!
Lisätietoja: lantmannenagro.� /messut22

Vara- ja kulutusosien
ennakkomyynti
30.11.2022 asti!
Ennakko-
alennus -15%
Ennakko-osien toimitus 1.12.2022 - 28.2.2023 välisenä aikana.  
Alennus SV-hinnoista. Ei koske kampanjahinnoiteltuja tuotteita. 
Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut.

Työkonekaupan
Nopean päättäjän etuna
Echo DCS-3500 -akkusaha!

Katso lisää 12.10. 
Maaseudun Tulevaisuuden
välissä jaettavasta Koneliitteestä!

Tutustu syksyn sadon-
käsittelyn valikoimaan!

Storm®     
Ultra Secure, 3 kg 
• Uudistunut syötti –  jopa aikaisempaa maittavampi
• Kestävämpi ja säälle stabiilimpi formulointi
• Tehoaa jo yhdellä syöntikerralla 
700347595  

Erittäin tehokas 
myslimäinen syötti!

Lue teksti  
käyttäjä- 
kokemuksesta 
sivulta 4!

Maanviljelijöiden, 
metsänomistajien 
ja urakoitsijoiden 
käyttöön valmistetut 
huippulaadukkaat 
Agrol-voiteluaineet 
Lantmännen Agrosta! 
Lue lisää sivulta 12!

Echo DCS-3500 -akkusaha!

Katso lisää 12.10. 
Maaseudun Tulevaisuuden
välissä jaettavasta Koneliitteestä!

Echo DCS-3500 -akkusaha!

5 Ah
akulla!

Sadonkäsittelyn tuotteet 
löydät sivuilta 6 - 7. 

lantmannenagro.� 
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Siemenkaupan
hurja avaus!

ThermoSeed on patentoitu, kuumaan vesihöyryyn perustuva menetelmä, joka tuhoaa siemenessä 
olevat taudinaiheuttajat ja nopeuttaa siemenen kasvuunlähtöä. Menetelmällä voidaan korvata perintei-
nen kemikaaleihin perustuva peittaus. ThermoSeed-menetelmä sopii niin vehnän, ohran, kauran kuin 
rukiinkin viljelyyn, ja lisäksi luomutiloille.

Nämäkin UUTUUS-lajikkeet saatavana ThermoSeed -käsiteltynä:

”Avaus on satoisuudeltaan markkinoiden kärkeä ja korkea 
hehtolitrapaino takaa hyvän laadun. Avaus on erinomainen 
valinta suurimokauraksi eteläiseen Suomeen ja miksei  
muuallekin.”

Avaus kaura
”Hurjan satoisuus on erinomainen , korkein hehtolitrapaino, 
lakoisuus lähes nolla ja kasvuaika maltillinen. Mitä muuta 
kauralta voi vaatia. Odotan innolla, että tästä lajikkeesta 
pääsee tekemään viljakauppaa.”

Anna Vuola, tuotantotarvikemyynti
Lantmännen Agro Turku

Hurja kaura

Pasi Ketelä, viljanostaja
Lantmännen Agro Ilmajoki

kauralta voi vaatia. Odotan innolla, että tästä lajikkeesta 

• Sopii kaikille viljoille sekä luomuviljelyyn
• Ei tarvetta kemialliselle peittaukselle

• Käsitelty vilja on turvallista ja sitä voidaan käyttää rehuna
• Murtaa itämislevon ja nopeuttaa kasvin alkukehitystä

ThermoSeed-menetelmän edut

Lue lisää: lantmannenagro.fi /thermoseed tai skannaa viereinen QR-koodi



3

Nurmensiemenet:

Suositukset nurmenviljelyyn, kun haetaan suurta satoa laadusta tinkimättä.

Rakel timotei
• Huippusatoisa
• Erinomainen jälkikasvukyky
• Aikainen, 3 niiton timotei

Kaikki alkaa
siemenestä

Haluatko satoa, laatua ja viljelyvarmuutta? Kaikki nämä saatavilla eri kasvuajoilla!

Ohrat:

Arild
• Aikaisin 2-tahoinen
• Suomen viljellyin rehuohra
• Korkein hehtolitrapaino

Bredo
• Satoisuudeltaan monitahoisten parhaimpia
• Erinomaisen luja korsi
• Kestää hyvin voimaperäisen viljelyn

Birk
• Melko aikainen
• Monitahoiseksi erittäin iso jyvä
• Korkea hehtolitrapaino

Mainio
• Erittäin aikainen
• Satoisin omassa kasvuajassaan
• Erinomainen valkuaisato

Kaurat:

Avetron
• Aikainen
• Korkea hehtolitrapaino
• Kuivuudenkestävä

Ringsaker
• Kasvuaika keskitasoa
• Viljelyvarma
• Korkea hehtolitrapaino

Lion
• Markkinoiden satoisimpia
• Lujakortinen
• Varma valinta suurimokauran tuottamiseen

Kevätvehnät:

Calispero
• Kevätvehnien satotykki
• Laatuominaisuudet varmaa myllylaatua
• Sakoluvun kestävyys hyvä

KWS Mistral
• Suomen viljellyin kevätvehnä
• Erittäin korkea hehtolitra paino ja jyväkoko
• Erinomainen valinta rehuohraksi

Alli
• Satoisuus ja aikaisuus samassa paketissa
• Varmaa myllylaatua
• Erittäin lujakortinen

Tored Nurminata
• Kärkilajikkeita satoisuudessa
• Erinomainen satoisuus 3. satovuotenakin
• Korkea D-arvo

Ruokonata Swaj
• Timoteita ja nurminataa satoisampi
• Paras kuivuudenkestävyys nurmissa
• Pehmeälehtinen ruokonatalajike
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Näillä lannoitteilla
kasvukaudelle 2023!

Lannoitevalikoimamme on uudistunut kasvukaudelle 2023! Haastavasta markkinatilanteesta johtuen 
tarjolla oleva valikoima on kapeampi kuin mihin aiemmin on totuttu, mutta sekä laadukkailla NPK- 
lannoitteilla ja täydentämällä typpilannoitteilla saat tasapainoisen lannoituksen kasville kuin kasville 
kaikilla maalajeilla!

Storm torjuu jyrsijät 
tehokkaasti!

Ylöjärveläisen ratsutilan yrittäjä So� a Järvenpää havahtui rottaongelmaan 
tallissa aloitellessaan yritystoimintaansa. Koska jo eläinsuojelulainsäädäntö 
velvoittaa huolehtimaan jyrsijöiden torjunnasta eläinsuojissa, tarttuvien tautien 
riskin vuoksi, torjuntatoimiin ryhdyttiin välittömästi. Tallivuokralainen, Eija Kaski
ryhtyi Sofi an avuksi ja Nokian Lantmännen Agrosta saatiin vinkit ja neuvot 
rottien häätöön; käyttöön otettiin Storm Ultra Secure. Torjuntakampanja tallissa 
kesti n. 3 kk ja ongelmasta päästiin täydellisesti; yhtään rottaa ei ole tontilla 
tämän jälkeen näkynyt.  Storm Ultra Securea kului vain kolme pakkausta.

”Vaikeinta oli alussa hävittää vanhat ja kokeneet tallirotat. Kun hoksasimme 
naamioida syöttilaatikot rottien kulkureiteille ja poistaa ihmisen haju niistä 
kippaamalla likaista turvetta päälle, alkoi Storm Ultraa kulua ja nuoremmatkin 
yksilöt uskaltautuivat syötille. Syöttilaatikot olivat ehdottomia, sillä hevosten 
lisäksi tallissa asustaa tallikissa Ransu sekä vierailee useita koiria. Valitsimme 
Storm Ultra Securen syötiksi, sillä kiinteät syöttiblokit eivät kulkeudu rottien 
kuljettamina yhtä helposti, kuin syöttipussit, joiden sisältämä kaura voisi vää-
rässä paikassa houkuttaa myös hevosia” Eija toteaa. Jatkossa rottaongelmaa ei 
Mäkkylän Ratsutilalla päästetä enää muodostumaan, vaan rotat torjutaan aina 
tarvittaessa Storm Ultra Securella. ”Ihanaa tulla talliin mihin vuorokauden aikaan tahansa, 

kun ei nurkissa rapise!” So� a ja Eija toteavat.”

Storm® Ultra 
Secure, 3 kg 
700347595  

Mäkkylän Ratsutilalla rotat    
torjutaan turvallisesti Storm Ultra Securella

YaraBela Axan
Rikillinen typpi-
lannoite kaikkien 
kasvien typpi- 
lannoitukseen.

YaraMila Y25
Korkeatyppinen 
NPK-lannoite sil-
loin, kun fosforin- 
ja kaliumintarve  
on korkeampi.

Luomulannoite 
YaraBio 10-4-1
Laadukas lihaluu-
jauhopohjainen 
lannoite luomu-
viljelyyn kaikille 
kasveille.

Fertilex 5-1-2
Kananlanta-  
pohjainen lannoite  
luomutuotantoon.

Täydennä
lannoitus

valikoimastamme 
löytyvillä hiven-

lannoitteilla

Myös luomu-
hyväksytyt tuotteet 

tarjolla!
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Tutustu sopimusvaihtoehtoihimme osoitteessa lantmannenagro.fi/viljakauppa tai ota yhteyttä 
kauppojemme vilja-asiantuntijoihin. Yhdessä löydämme parhaan kohteen juuri sinun sadollesi.

Tulevaisuudesta,
jonka haluamme turvata jälkipolvillemme yhä puhtaampana, tuottavuudesta tinkimättä. 
Etsimme kestäviä ratkaisuja yhdessä koetilamme, sidosryhmiemme ja tutkimuslaitosten kanssa. 
Lantmännenillä on vahva viljan arvoketju, ja yhdessä kannamme vastuumme pellosta pöytään. 

Viljasi laadusta,
ja tuemme sinua hyvän lopputuloksen saavuttami-
sessa tarjoamalla käyttöösi koetilallamme tutkitut 
 ja jatkuvasti kehittyvät viljelyohjelmamme.   
Asiantuntijamme auttavat löytämään kattavasta 
valikoimastamme tarvitsemasi tuotantopanokset 
ensiluokkaisesta kylvösiemenestä lähtien.

Ilmastosta ja luonnosta,
aivan kuten sinäkin. Sopimusviljelijänämme  
saat entistäkin kestävämmästä tuotantotavasta 
asian- mukaisen korvauksen. Ilmasto & Luonto  
-ohjelmamme sopimuslisä tuo mukavan palkanlisän 
ja tekee luonnon huomioimisesta myös taloudelli-
sesti kannattavaa.

Viljaa,
ja etsimme sadollesi aina parhaan mahdollisen 
kodin. Kumppaninasi olemme käytettävissä jo 
viljelysuunnitteluvaiheessa ja annamme neu-
voja kannattavimman viljelykasvin valintaan. 
Monipuolisista sopimusmalleista valittavanasi 
on sinulle ja tilanteeseesi sopivimmat ratkaisut.

Sinusta, 
joka tuotat pelloillasi ruokaa meille suomalaisille. 
Ansaitset työsi tueksi helposti tavoitettavan ja  
asiantuntevan kumppanin, jolta saat parhaat 
neuvot ja tuotantopanokset. Haluamme olla läsnä 
arjessasi ja auttaa sinua menestymään. Olemme 
täällä sinua varten.

Me välitämme
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Kaikki, mitä tarvitset 
rehunsäilöntään!

Lantmännen Agrosta tilasi tarpeisiin sopivat säilöntäaineet. Valikoimamme biologisista, kemialli- 
sista sekä happosäilöntäaineista löydät kustannustehokkaat ja luotettavat vaihtoehdot kaikkien  
rehukasvien säilöntään. Kysy lisää myyjiltämme! 

Kotimaiset SäilöX-säilöntä-
liuokset kaikille rehukasveille 
(mm. nurmi, palkokasvit, koko-
vilja-, säilörehu ja murskevilja) 
sekä säilöntämuodoille.

AIV- ja Eastman Propcorn 
-tuotevalikoimasta löydät  
luotettavan säilöntäratkaisun 
eri rehukasveille sekä erilaisiin 
korjuuolosuhteisiin ja -mene- 
telmiin. 

Luotettava ja toimiva happo- 
säilöntäaine haastavissakin  
keliolosuhteissa.

”SäilöXin käyttöalue on käytännössä niin 
laaja, että samalla aineella voi tehdä kaiken-
laiset rehut.” - Kosti Kopola, Koposwarmi

Luotettava ja toimiva happo- 
säilöntäaine haastavissakin  
keliolosuhteissa.

”Josilacin laajasta tuotevalikoimasta löydät 
juuri tarpeisiisi sopivan säilöntäaineen kaikille 
rehuraaka-aineille. Josilac on kustannus- 
tehokas valinta, tinkimättä rehun laadusta.”
- Elli Nummi, tuotepäällikkö, Lantmännen Agro

Parhaisiin tuloksiin -  Josilac  
biologiset säilöntäaineet.
Josilacilla säilötty säilörehu 
on maittavaa ja siinä on hyvä 
sulavuus, mikä on keskeistä
eläinten hyvinvoinnin ja talou-
dellisen ruokinnan kannalta.
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Laaja valikoima
sadonkäsittelytarvikkeita

Parhaan säilöntätuloksen takaa laadukkaat sadonkäsittelytarvikkeet. Lantmännen Agron valikoi-
masta löydät premium-luokan pyöräpaaliverkot Piipolta ja RKW:ta sekä ammattimaiseen käärintään 
valmistetut Rani Plastin käärintäkalvot. Valikoimamme perinteiset aumakalvot sekä uudenlaiset 
happisulkukalvot suojaavat rehua koko varastoinnin ajan.

Tunnettu ja 
arvostettu ympäri maailman

Rani-käärintäkalvot 
• Markkinoiden parhaat takuut, 2 - 3 vuotta
• Parannettu tarrautuvuus ja UV-suojaus

Rani-aumakalvot 
• 3 - 7 kerroskalvo
• UV-suoja joka kerroksessa
• Ensiluokkaisista polyeteeniraaka-aineista
• RaniSil02-kalvon EVOH-kerros muodostaa 

jopa sata kertaa tehokkaamman happisulun 
tavanomaisiin aumakalvoihin verrattuna. 
Rehun laatu paranee tehokkaamman  
happisulun myötä.

Tilaa
EasyPack:

20 rullaa lavalla
ilman pakkauslaati-

koita. Helppoutta
ja vähemmän

jätettä!

Erinomainen toiminta    
kaikissa koneissa!

Rondotex® -pyöröpaaliverkot
• UV-suojattu verkko säilörehulle, heinälle ja 

oljelle. Saatavilla myös 3600 m rulla!

ilman pakkauslaati-

Premium-verkkosarjan

Piippo Hybrid Edge Master
• 10 % aikaisempaa parempi leviävyys
• Tuorehun parempi säilyvyys,   

vähemmän hävikkiä
• Pituutta jopa 4600 m!

”Ranin happisulkumuovi on helppokäyt-
töinen ja nopea levittää, jolloin työaikaa 
säästyy. Nämä yhdessä rehun hyvän laadun 
kanssa tekevät sen, että RaniSilO2 on käy-
töllisesti edullista. Tyytyväisiä ollaan oltu jo 
useampana vuotena peräkkäin.” 
- Jaakko Ojanen, MTY Mäyräjärvi

Combifi lm
Työtä keventävä ja aikaa säästävä 
aumakalvon ja vakuumikalvon   
yhdistelmä

Piippo-paalauslangat
Kaikille paalaimille soveltuvat 
Piipon paalauslangat ovat  
tunnettuja lujuudestaan,   
helppokäyttöisyydestään   
ja luotettavuudestaan
• Lanka on ominaisuuksiltaan pehmeää, 

mikä takaa solmijoille jopa kaksinkertaisen 
käyttöiän
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Ruoki hevosesi
hyvinvointia

Kouvolassa  valmistettu suomalaisen heinän oheen sopiva, laadukas 
Norra-hevosrehusarja. Ravinnolla on suuri merkitys hevosen terveyden 
tukemisessa ja monien sairauksien ennaltaehkäisemisessä. Norran  
asiantuntijat ovat kehittäneet suomalaisen heinän oheen tarkoitetun, 
laadukkaan rehusarjan, jonka ytimessä ovat hevosten terveyden ja  
hyvinvoinnin tukeminen.

Norra-tuotesarjassa on suomalaista design-ajattelua. Rehut eivät   
sisällä mitään turhaa vaan kaiken tarvittavan, ja sen on oltava parasta. 
Tuotevalikoimasta on helppo rakentaa oikea ruokintaratkaisu jokaiselle 
hevoselle, onpa tavoitteena esimerkiksi vastustuskyvyn kohentaminen  
tai lihasten vahvistaminen.

Tilaa kotimaiset Norra-hevosrehut kätevästi verkkokaupasta » norrahorse.fi 
Maksuton toimitus kaikkiin tilauksiin! (Minimitilausmäärä 2 tuotetta) 

Krafftin hevosrehujen tuotekehitys on maailman kärkiluokkaa ja   
se onkin Pohjoismaiden hevosrehumarkkinoiden markkinajohtaja. 
Käyttäjien joukossa on lukuisia ravi- ja ratsastusurheilun kärki- 
kilpailijoita ja -valmentajia. 

Valikoimasta löydät myös erikoisrehuja 
erilaisten ruokinnallisten ongelma-
tilanteiden ratkaisuun, kuten 
esimerkiksi Krafft Gastro Support
 -täydennysrehun, joka turvaa 
hevosen suoliston terveen
toiminnan ja ehkäisee sekä 
hoitaa ongelmia stressi-
tilanteissa.
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Melli VIC -tuotteet on räätälöity 
parhaiden karjojen tarpeisiin:  
niille erityisen tärkeille lehmille, 
jotka ansaitsevat parhaan   
mahdollisen ruokinnan ja joilta 
odotetaan huipputuottoa.

9

TULEHDUSTA ESTÄVÄ RUOKINTA

Melli VIC – Korkeatuottoisten lehmien
siirtymäkauden ruokintaohjelma

POIKIMINEN

Umpi-Melli Hypo TMR
Kalsiumaineenvaihdunta, vastustuskyky, 
ternimaito 

Kiima-Melli TMR /
Kiima-Melli P TMR tai Apila-Mellit

Orgaaniset hivenaineet tukevat tiinehtymistä, 
biotiini auttaa aineenvaihduntaa ja sorkkia

X-Zelit
Pienentää 
poikimahalvausriskiä

Pötsi-Melli
Puskuroi pötsin pH:ta

Aseto-Melli Energialiuos
Nostaa glukoositasoa,
pienentää piilevää ketoosiriskiä

Melli Kalsiumbolus/pasta
+ Piriste-Melli
Hyvä alku heti poikimisen jälkeen

-60 pv ... -14 pv -14 pv ... 0 pv 0 pv ... 21 pv 21 pv...

Melli VIC 
Parasta parhaille
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Laaja valikoima
karjatilan tarvikkeita

Suevia 41A
• Lämmitettävä läpällinen juomakuppi
• Pysyy sulana n. –25 °C saakka,  

180 W vastus
• Maks. 20 l/min
500800597  279,-

Suevia 43A ylikuumenemis-
suoja-termostaatilla
• Lämmitettävä uimurikuppi
• Pysyy sulana n. –20°C saakka,  

180 W vastus
700352588 

Muuntajat myydään erikseen.

329,-

Kuivikekutteri HIRNU, 25 kg
• Tiukka n. 25 kg:n paali, koko 39 x 37 x 80 cm 
• Pakattuna n. 116 litraa, purettuna 250 litraa 
• Lavalla 42 paalia, n. 10,5 irtokuutiota
500735143

Puupelletti HOTTI, 
500 kg
500709523 

tai irto (yli 6 tn 
toimituserin)
500802535

Kuiviketurve VAPO,
85 l, 150 l tai 2,2 m3  
turvepyöräpaali
• Sitoo ammoniakkia ja  

ravinteita – poistaa hajua
• Saatavana myös lämpö- 

käsiteltynä
85 l (501500473)
150 l (501942276)
2,2 m3 turvepyöröpaali 
(500748479)

Purupelletti  
VAPO, 500 kg
• Puristettu suomalai-

sesta kutteripurusta
• 20 - 25 kutteripaalin  

määrä tiiviissä   
paketissa

700200528 

Kutteripuru PÖLKKY, 20 kg
• Tiukka 20 kg:n paali 40 x 28 x 80 cm
• Pakattuna n. 100 litraa ja    

purettuna 200 litraa
• Lavalla 48 tai 54 paalia
500819556

32,95
Svh. 36,95

Omo Professional  
Color, 8 kg
• Kehitetty kaiken väristen 

tekstiilien pesuun
• Soveltuu myös mikrokui-

tuisten tekstiilien pesuun
• Miedosti hajustettu
• Joutsen-ympäristö- 

merkitty
• 8 kg:n pakkauksessa 

mukana annostelumitta
  700346731  

Omo Professional  
Sensitive Color, 8 kg
• Hajusteeton, tiivistetty  

pyykinpesujauhe, joka  
soveltuu tummien ja  
värillisten tekstiilien sekä 
mikrokuituisten tekstiilien 
pesuun

• Mukana  annostelumitta
• Joutsen-ympäristömerkitty
700346732  

32,95
Svh. 36,95

Omo Professional -tarjous voimassa 5.12.2022 asti. Kampanjassa kaupan päälle saatavan Cif lasi- ja yleispuhdistusaineen arvo on 3,95 €.

Olli Shockteq  Aitanauha,   
talvi, 40 mm/200 m
• Vihreä-valkoinen
• Ympärivuotiseen käyttöön
500775761

55,-
Svh. 59,-

Lokakuussa

Olli Duo-eristin, 
50 kpl 
• Monikäyttöinen  

eristin kaikille  
aitalangoille,  
-köysille ja -nauhoille 

• Kiinnitys 2 ruuvilla
500686145 14,-

Svh. 15,95

Lokakuussa

Olli Joustava  
veräjäköysi, 
25 m, Ø 8 mm
• Joustava, sähköä 

johtava köysi
•  Ei menetä jous-

tavuuttaan edes 
pakkasella

700352205  

29,95

Hyödynnä syystarjous!

Ostaessasi
kampanjan aikana

Omo Professionalia,
saat kaupan päälle 

Cif lasi- ja yleis-
puhdistus-

aineen!
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Maatilan arkea
helpottamaan

Tieverkosta on pidettävä huolta 
vuoden ympäri, säästä riippu- 
matta. Laaja valikoimamme 
laadukkaita tienhoitotuotteita 
kattaa terät niin talvikunnos-
sapitoon kuin kesälanauksiin-
kin. 

Valikoimassamme työlait-
teiden kulutusteräksiset 
HB500/550 -osat ja kova- 

Aurinkovoimalat oikein mitoitet-
tuna ja avaimet käteen -asennet-
tuna maailman luotettavimpien 
komponenttien avulla. Erinomai-
nen, vastuullinen ja kannattava 
investointi. Kysy lisää 
Lantmännen Agrosta.

5.795,- Kuivuriliittimillä
700347046

Esim.

Dieseltankkausasema   
Cemo Cube Premium, 5000 l
• Sähköpumppu 230 V,  72 l/min
• Kaksoisvaippa, letkukela 8 m:n  

letkulla, virtausmittari, automaattipistooli, 
määrämittari, ylitäyttösuoja ja Camlock 
-korkki

700200529 5.995,-

Infrapunalämmittimet

Tehokkain
Suurten tilojen nopein lämmitys  
minimaalisella energiankulutuksella.

Luotettavin
3 vuoden takuu ja helppo ylläpito.

Puhtain paloprosessi
Täydellinen palaminen takaa pienen 
energiankulutuksen ja hajuttomuuden.

Edelläkävijä
Airrex näyttää suunnan tulevaisuuden 
lämmitysteknologialle.

Tu
le

ta
paamaan meitä

m
essuosastolle

6e90

Kuumavesi-
painepesuri  Nil� sk
MH 4M-220/1000 FAX
• Työpaine 220 bar
• Vesimäärä 1000 l/h
• 15 m:n letku + letkukela
501896662 3.990,-

Kuumavesi-
painepesurit

Tankkausasemat

metallista valmistetut kulutus-
terät lumen auraukseen, jään 
ja polanteen poistoon sekä 
teiden pinta- ja peruskunnos-
tukseen. 
teiden pinta- ja peruskunnos-

Aurinkovoimalat
Varmista tehokas ilmanvaihto 
asentamalla kestävä ja vähän 
virtaa kuluttuva EMI-puhallin 
terässiivikolla. 

Puhaltimet

Edullinen tapa tuottaa   
varavoimaa myös sähkökatkon   
aikana ja on helppokäyttöinen yleis- 
koneena tai maastossa tarvittavissa  
töissä. POMO-mallisto käsittää 20 kVA,  
27 kVA, 50 kVA sekä 75 kVA mallit.  
Vakiona elektroninen jännitteensäätö.

Traktori- 
käyttöiset   
varavoima- 
generaattorit
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Maatalouden 
voiteluaineiden 

markkinajohtaja 
Ruotsissa!

Neste Hydrauliöljyt
• Ympärivuotiseen käyttöön
• Esim. kaivurit, metsä- ja maansiir-

tokoneet, trukit, nosturit ja traktorit
• ISO VG 32, ISO VG 46

• Erityisesti niitä trakroreita varten, joissa on 
vaihteisto, vetopyörästö ja hydrauliikka sa-
massa öljytilassa ja lisäksi “märät jarrulevyt”

• API GL-4

Neste Vaihteisto- ja
vetopyörästö-öljytNeste Farm Universal 10W-30

• Traktori- ja maatalouskalustoon tarkoi-
tettu moniasteinen yleisöljy (STOU). Sen 
lisäaineistus pitää moottorin puhtaana ja 
estää tehokkaasti kulumista vaihteistoissa, 
taka-akseleissa ja hydrauliikassa. Erityiset 
kitkaa modifi oivat lisäaineet tekevät sen 
sopivaksi myös öljykylpyjarrujen voiteluun 

• API CE, CF-4/SF, API GL-4

Neste Moottoriöljyt

Neste Turbo LXE 10W-40
• Synteettinen, ympärivuotiseen 

käyttöön dieselmoottoreihin
• API CI-4, ACEA E7

Mobil Vaihteisto-, vetopyörästö- 
ja hydrauliöljyt
Mobil Agri Extra 10W-40
• Synteettinen erittäin suorituskykyi-

nen voiteluöljy useimpiin maata-
louden käyttökohteisiin ympärivuo-
tiseen käyttöön.

• API CE/SF, GL-4  STOU, MF 1145

Mobil� uid 428
Paremmat voiteluominaisuudet 
kaikissa olosuhteissa! 
• Laadukas ja monikäyttöinen   

voimansiirto- ja hydrauliikkaöljy
• Märkäjarruöljy, vähentää märkäjar-

rujen ja voimaulosottoakseleiden 
ääntelyä 

Mobil Delvac MX 15W-40
• Suorituskykyinen mineraaliöljy  

dieselmoottoreihin niin vaikeissa 
kuin normaaleissakin olosuhteissa

Mobil Delvac MX ESP   
10W-30 tai 15W-40
Yksi öljy sekä uusiin että   
vanhoihin moottoreihin!
• Tukee EGR-tekniikkaa sekä hiukkas-

suodattimilla (DPF) ja hapetus- 
katalysaattoreilla (DOC)   
varustettuja jälkikäsittely-  
järjestelmiä 

Mobil Moottoriöljyt

• Polyeteeniä, integroitu pistoolinpidike ja huohotin 
paineenpoistoventtiilillä, integroidut trukkipiikkien 
paikat ja kantokohdat ja urat sidontaliinoille

• Pumppu 12 V, 40 l/min automaattipistoolilla sekä 
4 m:n letku ja 4 m:n sähköjohto

Cemo, 210 l, kannella 502001612

Cemo, 440 l, kannella  502001613

Cemo DT Mobil Easy -kuljetussäiliöt

795,-
995,-

Polttoöljyn tankkausasema 
Cemo, 1000 l
• Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle. 

Kaksoisvaippa valuma-altaalla
• 230 V pumppu, tuotton. 30 l/min
• Imusuodatin, 6 m:n polttoaineletku ja 

automaattipistooli 
500937579 1.419,-

Lantmännen valmistaa Ruotsissa huippulaadukkaita Agrol-voitelu- 
aineita ja kemiallisia käyttöaineita maanviljelijöiden, metsänomis-
tajien ja urakoitsijoiden käyttöön. Asiantuntemuksemme ansiosta 
tiedämme, mitä raskaat koneet tarvitsevat toimiakseen moitteetta 
Pohjoismaiden ankarissa sääoloissa.

Olemme kehittäneet laadukkaita tuotteita jo lähes 50 vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, 
koneiden valmistajien ja tutkijoiden kanssa. Kokemuksemme ja tietämyksemme ansiosta pystym-
me tarjoamaan voiteluaineita sekä uusinta tekniikkaa edustaviin koneisiin että uskollisiin vanhoihin 
työjuhtiin. Agrol-valikoima kattaa kaikki koneet ja moottorit sekä hydrauliikan. Tutustu valikoimaan 
osoitteessa kauppa.lantmannenagro.� 

Agrol-voiteluaineet kaikista Suomen Lantmännen Agro -ketjun myymälöistä.

AGROL-VOITELUAINE – AMMATTILAISEN VALINTA
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Alkuperäiset varaosat löydät laajasta 

myyntiverkostostamme
Kattava ja ammattitaitoinen varaosien myyntiverkostomme palvelee  
sinua jokaisena vuodenaikana sesongista riippumatta. Varaosamyymä-
löistämme saat laatutakuun omaavat alkuperäisvaraosat kaikkiin  
ketjumme myymiin työkoneisiin. Tarvittaessa ammattilaisemme   
opastavat sinua oikean osan tilaamisessa, jos sitä ei hyllystä löydy.

KUHNin pystyruuviapevaunun 
terät, vantaat sekä auran  
kärjet.

ELHOn niittokoneen teräsarjat, harava-
piikkisarjat sekä vesakkomurskaimen 
ketjusarjat.

Hämeenlinna Lantmännen Agro
Ilmajoki Lantmännen Agro
Kauhajoki Suupohjan Varaosa ja Huolto Oy
Kokkola Lantmännen Agro
Kouvola Lantmännen Agro
Kuopio Lantmännen Agro
Lahti Raskor Oy
Lappeenranta Lantmännen Agro
Lohja Lantmännen Agro
Loimaa Loimaan Konepiste
Nurmijärvi Lantmännen Agro
Oulu Lantmännen Agro
Pori Lantmännen Agro
Salo Lantmännen Agro
Tampere Lantmännen Agro
Turku Loimaan Konepiste
Ylivieska Lantmännen Agro

Hyödynnä vara-  
ja  kulutusosien

ennakkoalennus
30.11.2022 asti!

-15%

Ennakko-osien toimitus 1.12.2022 - 28.2.2023 välisenä aikana. Alennus SV-hinnoista. Ei koske kampanjahinnoiteltuja tuotteita. 
Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut.

HARDIn vakioviuhka- 
suutinpaketit sekä 
suutinsuodatin- 
paketit

MULTIVAn kärkilappusarjat, 
lautaset sekä lautasen  
navat.

MASCHIO -roottorisarjat,  
esim. Giraffa 210 SE 
täydellinen roottorisarja.
501915805

HE-VA jankkurin terät, joissa 
kovametallikärki ja siipi.
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Melutason minimointi ja melulta suojautuminen kuulonsuojainten avulla on 
ensiarvoisen tärkeää. Kuulonsuojainten käyttöä työpaikoilla säätelee myös laki. 
Kuulonsuojainten tulee vaimentaa melu tasolle, jossa käyttäjä voi vielä kuulla 
puheen ymmärrettävästi ja huomata mahdolliset varoitussignaalit. 
Suojain ei siis saa vaimentaa kaikkea ääntä. 

Vaativiin meluolosuhteisiin!

Kuuleva Bluetooth-  
kuulonsuojain   
ZEKLER 550
• Puomimikrofonin    

kehittynyt melunvaimennus   
mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommuni-
koinnin myös kovassa melussa

• USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu 
litiumioniakku antaa yhdellä latauksella 
jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia

• SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection 
Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason 
turvalliseen 82 dB:iin

Kuuleva Bluetooth-  
kuulonsuojain   

Puomimikrofonin    
kehittynyt melunvaimennus   

Kuuleva Bluetooth-   
kuulonsuojain   
ZEKLER 540
• USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu 

litiumioniakku antaa yhdellä latauksella 
jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia

• Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin 
ympäristöissä, joissa on vähän melua

• Helposti myös käsineillä käytettävät 
ohjauspainikkeet

• SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection 
Technology) rajoittaa kaiuttimien  
äänitason turvalliseen 82 dB:iin

700352634700352636

OFA-maatalousketjut tunnetaan metsäketjujen tapaan hyvästä pidostaan ja kestä-
vyydestään. Maatalouskoneisiin on saatavana sekä pystynastallisia liukuesteketjuja 
että nastattomia lumiketjuja. Maatalousketjuista löytyy ketjuja lumenauraukseen, 
maatalouskäyttöön, metsäkäyttöön ja myös  kevyempiä malleja nopeampaan tieajoon.

Tapio 
-maatalousketju
Markkinoiden myydyin 
yleisketju traktoreihin ja 
työkoneisiin. Saatavilla 
nastallisena tai nastat-
tomana. Ketju pureutuu 
erinomaisesti lumeen ja 
jäähän ja nastattomana 
se sopii myös mm.siir-
to- ja kuljetusajoon, 
kiinteistön huoltoon sekä 
varastoalueille. 500689151

EasyOn 
-maatalousketju
Kevytketju traktoreihin 
ja työkoneisiin.  Hyvän 
pidon ja sivuttais- 
vakauden antava malli 
erityisesti lumenaurauk-
seen. Ketjut ovat kevyet 
ja helpot asentaa, sekä 
tarvittaessa nopeat 
poistaa siirtymäajon 
ajaksi. 501583040

Talviturvakengät
BS659 S3 SRC Pesso
• Erittäin kulutusta kestävä ja 

vettähylkivä päällismateriaali
• Lämmin tekoturkisvuori
• Komposiittinen   

turvakärki

Turvakengät
B469 S3 SRC Pesso
• Vettähylkivät ja kestävät 

nahkaiset turvakengät
• Turvakärki ja naulaan- 

astumissuoja

Turvakengät
Brighton S1P SRC Pesso
• Sporttiset ja hengittävät 
• Turvakärki ja metallinen 

varvassuoja sekä naulaan- 
astumissuoja

Turvasandaalit  
Belfast S1P SRC 43
• Kevyt komposiittiturvakärki ja 

hyvän liikkuvuuden säilyttävä 
tekstiilinen naulaanastumis-
suoja

59,95 /pr 44,95 /pr 64,95 /pr 69,95  /pr

Kupukuulonsuojain
Zekler 412RDB
• Sisäänrakennettu FM- 

stereoradio, ympäristö- 
äänien tasorajoitus ja 
langaton Bluetooth- 
tekniikka puheluille tai 
musiikin toistamiseen

• Mukana paristot ja laturi 700346699

Valikoimastamme löydät parhaat 
mahdolliset kuulonsuojaimet 
kaikenlaisiin ääniympäristöihin ja 
erilaisiin vaimennustarpeisiin työ- 
ja vapaa-aikaan.

PESSO on kaikkialla Euroopassa arvostettu tuotemerkki. Asiakkaiden tarpeista ja pohjois- 
maisista työvaatestandardeista inspiraationsa saaneiden vaatteiden jokainen yksityiskohta  
on tarkkaan harkittu sekä huolellisesti toteutettu täyttämään korkeimmat mukavuuden, 
toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Valikoimasta löytyy turvallisuusvaatimukset ja erityis-
sertifi kaatit täyttäviä työvaatteita ja -jalkineita vastaamaan ammattilaisten vaatimuksiin sekä 
samoja näyttäviä, kevyitä ja vedenpitäviä materiaaleja hyödyntäviä tyylikkäitä vaihtoehtoja vapaa-aikaan.

Tapio-lumiketju on Suomen yleisin ja arvostetuin ketjumalli ja se soveltuu erinomaisesti lumeen, jäähän ja metsään.

Koot: 
41 - 47

Koot: 
37 - 47

Koot: 
38 - 48

Koot: 
36 - 48

Uutuus-turvakengät ammattilaisten vaativaan käyttöön!

Tu
le

ta
paamaan meitä

m
essuosastolle

6e90

Tu
le

ta
paamaan meitä

m
essuosastolle

6e90

OFA-lumiketjuista

-15%
alennus

30.10.2022 asti!

Svh. 1.553,-
1.320,- /pr

Esim. 
Tapio 11, 460/85-38, 
480/80-38, 520/70-38
500689265
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Meiltä ratkaisut
metsätöihin

Pienkonebensiinit

• Valmiiksi sekoitettu alkylaattibensiini   
moottorisahoihin, raivaussahoihin,   
pensasleikkureihin ja muihin kaksitahtimoottoreihin

• Jopa 60 % uusiutuvista raaka-aineista valmistettu täys-
synteettinen öljy pitää moottorin erittäin puhtaana sekä  
optimaalisesti voideltuna kaikissa käyntilämpötiloissa

Echo CS-362WES
Keveyttä ensiharvennuksille, myrskytuhojen  
korjaamiseen sekä puunkaatoon - EasyStart
• Kaarnarauta sekä helppo ketjunkiristys
• 35,8 cm³ / 1,49 kW / 2 hv
• Kuivapaino 3,8 kg
• 30 cm laippa, 3/8” / 0,050”
501593223 

Svh. 415,-
399,-

Sievi AL HIT 6 XL+ S3
• Alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä  

naulaanastumissuojalla
• Varustettu pitävällä ja kovaa kulutusta  

kestävällä kumikitkapohjalla
• Lämmin vuori
• Kitkapohja kestää    

kuumuutta 300 °C asti

138,-

Kypäräsetti  
Oregon Yukon
Teräsverkkovisiirillä
• Mukavat, 23 desibeliä 

vaimentavat kuulo- 
suojaimet

501096913 

39,90

Metsuri Power -teräketjuöljyt
Mineraaliöljypohjainen moottorisahan terä-
ketjuöljy. Eri käyttölämpötilojen mukaan valittu 
laaja viskositeetti mahdollistaa teräketjuöljyn 
ympärivuotisen käytön. Jähmepiste on -30 °C. 

Sisältää X-1R lisäainetta, mikä on synteettinen, 
nestemäinen metallipintojen hoitokäsittelyaine. 
Se vähentää huomattavasti metallipintojen  
keskinäisestä kosketuksesta ja liikkeestä  
aiheutuvaa kitkaa.

1 l 700377624

3 l 700377625

10 l 700377626

200 l 700377627

Aspen-tynnyrin ostajalle Aspen Kombikannu (700347803)

kaupan päälle! Arvo 99,90 € 

Echo CS-501SX   
Luokkansa kevein saha ammattilaiselle!
• Puolipuristin
• 50,2 cm³ / 2,57 kW / 3,45 hv
• 13” terävarustus
• Kuivapaino 4,7 kg
501567049

Light Boot Olive S4
• Kevyt turvasaapas   

varvassuojalla
• Polyuretaanimikrosolu-

rakenne tekee jalkineista 
erittäin kevyet, käytössä 
miellyttävät ja kulutusta 
kestävät

71,- /pr

/pr

Saatavana myös 1000 litran 
IBC-kontissa tai bulkkina.

Aspen 2T

200 l
501998494

777,-
Svh. 838,-

25 l
501470842

102,-
Svh. 112,-

21,95
Svh. 22,95

5 l
501196958

Aspen 4T

200 l
501998493

749,-
Svh. 810,-

25 l
501060246

99,-
Svh. 109,-

21,95
Svh. 22,95

5 l 
500354771

Svh. 715,-
575,-

Kampanjat voimassa 15.10.2022 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. 
Hinnat sis. alv 24 % Kampanjatuotteita rajattu erä. 



Katso paikalliset palvelut täältä: 
lantmannenagro.� /kaupat
lantmannenagro.� /rehumyynti
lantmannenagro.� /varaosapisteet
lantmannenagro.� /sopimushuollot

Tuotekatalogi ja verkkokauppa:
kauppa.lantmannenagro.� 

Lisätietoa saat asiakaspalvelusta:
asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Hinnat (rehuissa sis. alv 14 % ja tarvikkeissa sis. alv 24 %) voimassa 30.11.2022  asti tai niin kauan 
kuin varattu erä riittää, ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin.
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita.

Järeät Makita-akkukoneet hyvin 
varustelluista Lantmännen Agro 
-myymälöistä suoraan hyllystä.

Makitalla on erittäin laaja akku-
työkalujen ja -laitteiden valikoima, 
jossa on huomioitu erilaiset käyt-
tötarpeet aina kodin, maatilan ja 
rakennustyömaan työkoneista  
puutarhan- ja metsänhoitoon asti.

Laadukkaat ja tehokkaat työkoneet 
tekevät työstä kuin työstä miellyttä-
vää ja vaivatonta. Makitan laajin  
18 V LXT-akkujärjestelmä sopii yli 
240 laitteeseen. 

Kevyt ja kompakti CXT 12V akku-
konesarja sisältää yli 50 laitetta ja 
järeimmässä XGT 40V akkukone-
sarjassa on jo myös yli 80 laitetta.

Ja tietysti, sama akku sopii kaikkiin 
saman jännitteen laitteisiin!

Akkukäyttöinen kuumailma- 
puhallin Makita DHG180Z 
Moninaisiin lämmittämistarpeisiin kuten 
maalin poisto, kutistesukkien asennus, 
lukon sulatus, suksivoiteiden lämmitys 
jne. Maksimilämpötila jopa 550 °C ja 
ilmamäärä 200 l/min. Suuttimen pika-
lukitus helpottaa kuuman suulakkeen 
poistamisessa.  
• 18V, 200 l/min, 550°C
• Runkoversio ilman    

akkua ja latauslaitetta
700378540

Rasvapuristin Makita DGP180RT 
Tehokas rasvapuristin kaluston ja koneiston rasvaukseen. 
Suuren 690 barin työpaineen ansiosta rasvanipat   
aukeavat helposti.
• Kaksi toimintatapaa: hidas tai automaatti, joka   

säätelee täyttönopeuden vastuksen mukaan
• Kapasiteetti 5 - 40 patruunaa latauksella    

vastuksesta riippuen
• Mukana yksi 5,0 Ah akku ja latauslaite    

muovisalkussa
• Olkahihna ja 120 cm:n letku     

vakiona 
700378539119,-

Tu
le

ta
paamaan meitä

m
essuosastolle

6e90
RASVAPURISTIN-

VAIHTOKAMPANJA!
Osta uusi DGP180RT 

ja tuo vanha rasva-
puristin vaihdossa, 

saat 150 € 
alennusta!

Kampanja voimassa 
30.11.2022 asti.

499,-

lantmannenagro.� 


