
Lantmännen Agros aktuella produkter och erbjudanden.

lantmannenagro.� 

Hösten 2022

Priserna (foder 14 % mvs, förnödenheter 24 % mvs) gäller till 30.11.2022 eller så länge reserverat 
parti räcker till, om inget annat nämns. I priserna ingår inte ev. leveranskostnader. 
På bilden ev. extra utrustning som inte hör till priset.

Vi är med!
Tilläggsinformation: lantmannenagro.� /messut22

Reserv- och slitdelarnas
förhandsförsäljning
till 30.11.2022!
Förhands-
rabatt -15 %
Förhandsköpdelarnas leverans 1.12.2022 - 28.2.2023.  
Rabatt från RM-priserna. Gäller inte kampanjprissatta produkter. 
Eventuella leveranskostnader tillkommer.

Arbetsmaskinhandelns 
förmån vid snabbt beslut
Echo DCS-3500 ackudriven såg!

Se mera 12.10. 
i Maskinbilagan som
delas ut med Maaseudun Tulevaisuus!

Bekanta dig med urvalet 
för höstens skördehantering!

Storm® Ultra Secure, 3 kg 
• Förnyat bete - till och med smakligare än tidigare
• Hållbarare och väderstabilare formulat
• Effekt redan med en betning 
700347595  

Mycket effektivt 
bete i mysliform!

Läs texten om 
användarer-
farenheter på 
sidan 4!

För jordbrukare, 
skogsägare och  
entreprenörer till-
verkade högklassiga 
Agrol-smörjmedel 
från Lantmännen 
Agro! 
Se mera på sidan 12!

Echo DCS-3500 ackudriven såg!

Se mera 12.10. 
i Maskinbilagan som
delas ut med Maaseudun Tulevaisuus!

Echo DCS-3500 ackudriven såg!

Med 
5 Ah
acku!

Produkter för skörde-
hantering hittar du  
på sidorna 6 - 7. 
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Utsädeshandelns
rejäla start!

ThermoSeed är en patenterad, på het vattenånga baserad metod som förintar sjukdomsalstrarna  
i utsädet och försnabbar utsädets växtstart. Med metoden kan man ersätta traditionell, på kemikalier 
baserad, betning. ThermoSeed-metoden passar såväl för vete-, korn-, havre- som rågodling och  
dessutom på ekogårdar.

Också de här NYHETS-sorterna kan fås som ThermoSeed -behandlade:

"Avaus utgör marknadstopp vad avkastning beträffar och den 
höga hektolitervikten garanterar kvaliteten. Avaus är ett ut-
märkt val som grynhavre för odling i södra Finland och varför 
inte på andra platser."

Avaus havre
"Hurja-havrens avkastning är utmärkt, högsta hektolitervikt, 
liggsäds-% nära noll och en måttlig växttid. Vad annat kan 
man fordra av havren. Jag väntar med spänning på att få 
handla med den här sorten."

Anna Vuola, prod.förnödenhetsförsäljning
Lantmännen Agro Åbo
Anna Vuola, prod.förnödenhetsförsäljning

Hurja havre

Pasi Ketelä, spannmålsköpare
Lantmännen Agro Ilmajoki

man fordra av havren. Jag väntar med spänning på att få 

• Passar för all stråsäd samt vid ekologisk 
odling

• Inget behov av kemisk betning

• Den behandlade spannmålen är trygg och kan användas som foder
• Bryter groningsvilan och försnabbar växtens startutveckling

ThermoSeed-metodens fördelar

Läs mera: lantmannenagro.fi /thermoseed eller skanna QR-koden här invid
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Vallfrön:

Rekommendationer för vallodling då man strävar till höga skördar utan att pruta på kvaliteten.

Rakel timotej
• Toppavkastande
• Utmärkt återväxtförmåga
• Tidig timotej för 3 skördar

Allt börjar
ur fröet

Vill du ha skörd, kvalitet och odlingssäkerhet? Alla de här kan fås med olika växttider!

Korn:

Arild
• Tidigaste 2-radiga
• Mest odlade foderkornet i Finland
• Högsta hektolitervikten

Bredo
• Avkastningen bland de bästa bland fl erradiga
• Utmärkt styvt strå
• Tål intensiv odling bra

Birk
• Rätt tidig
• Mycket stor kärna för att vara fl erradig
• Hög hektolitervikt

Utmärkt
• Mycket tidigt
• Bäst avkastande inom sin egen växttid
• Utmärkt proteinskörd

Havren:

Avetron
• Tidig sort
• Hög hektolitervikt
• Torktålig sort

Ringsaker
• Medelmåttlig växttid
• Odlingssäker
• Hög hektolitervikt

Lion
• Bland bäst avkastande på marknaden
• Stråstyvt
• Säkert val vid produktion av grynhavre

Vårveten:

Calispero
• Toppavkastande bland vårveten
• Säker kvarnvara som kvalitetsegenskap
• God falltalstålighet

KWS Mistral
• Mest odlade vårvetet i Finland
• Mycket hög hektolitervikt och stora kärnor
• Ett utmärkt val som foderkorn

Alli
• Avkastning och tidighet i samma paket
• Säker kvarnvara
• Mycket stråstyv sort

Tored ängssvingel
• Bland toppsorter vad avkastning beträffar
• Utmärkt avkastning ännu under 3. skördeåret
• Högt D-värde

Rörsvingel Swaj
• Avkastar bättre än timotej och ängssvingel
• Tål bäst torka bland vallväxterna
• Rörsvingelsort med mjuka blad
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Med de här gödselmedlen
för växtperioden 2023!

Vårt gödselmedelsurval har förnyats för växtperioden 2023! På grund av det utmanande marknadslä-
get är urvalet som står till buds knappare än vad man tidigare vant sig vid men med både högklassiga 
NPK-gödselmedel och kompletterande kvävegödselmedel får du en balanserad gödsling för samtliga 
växter på samtliga jordarter!

Bekämpa gnagarna 
effektivt!

Ridstallsföretagare So� a Järvenpää märkte råttproblemet i stallet då hon   
påbörjade sin företagsverksamhet. Eftersom redan djurskyddslagstiftningen  
kräver att gnagarna bekämpas i djurstall, på grund av risken för smittosamma  
sjukdomar, påbörjade man bekämpningsåtgärderna omedelbart. Eija Kaski,  
som hyr stallet hjälpte Sofi a och från Nokia Lantmännen Agro fi ck man vinkar  
och råd för råttornas utrotning; man tog Storm Ultra Secure i bruk. Bekämpnings-
kampanjen i stallet tog 3 månader och man slapp problemet helt och hållet: efter 
det har man inte sett en enda råtta.  Åtgången av Storm Ultra Secure var endast tre 
förpackningar.

"I början var det svårast att utrota gamla och erfarna stallråttor. Då vi kom underfund 
med att kamoufl era beteslådorna på råttornas färdleder och avlägsna människo-
lukten från dem genom att tippa smutsig torv på dem. Det ökade åtgången av Storm 
Ultra och de yngre individerna vågade sig fram till betet. Beteslådor skall absolut 
användas. Utom hästarna bor stallkatten Ransu i stallet och många hundar kommer 
ofta på besök. Vi valde Storm Ultra Secure som bete eftersom råttorna inte gömmer 
de fasta betesblocken lika lätt som betespåsarna. Havren som påsarna innehåller 
kunde på fel plats locka hästarna att äta", konstaterar Eija. I fortsättningen kommer 
man inte att låta råttproblemet återuppstå på Mäkkylä ridstall utan råttorna  
bekämpas alltid vid behov med Storm Ultra Secure. 

”Det är skönt att komma till stallet vilken tid på dygnet som helst, 
utan att det skrapar i knutarna!" konstaterar So� a och Eija.”

Storm® Ultra 
Secure, 3 kg 

700347595  
På Mäkkylä ridstall bekämpas   
råttorna tryggt med Storm Ultra Secure

YaraBela Axan
Svavelinnehållande 
kvävegödselmedel 
för kvävegödsling 
av samtliga växter.

YaraMila Y25
NPK-gödselmedel 
med hög kväve-
halt då fosfor- och 
kaliumbehovet är 
större.

Ekogödselmedel 
YaraBio 10-4-1
Högklassigt köttben-
mjölbaserat gödsel-
medel för ekologisk 
odling av samtliga 
växter.

Fertilex 5-1-2
Hönsgödselbaserat 
gödselmedel för 
ekoproduktion.

Komplettera
med spårämnes-
gödselmedel som 

du hittar
i vårt urval

Också för ekologisk
odling godkända 

produkter
tillgängliga!



5

Kolla in våra kontraktsalternativ på lantmannenagro.fi/viljakauppa eller kontakta spannmåls-
experter i våra butiker. Tillsammans hittar vi det bästa målet för din skörd.

Om framtiden,
som vi vill hålla allt renare för kommande generationer, utan att pruta på produktiviteten. Vi letar efter 
hållbara lösningar tillsammans med vår försöksgård, våra intressegrupper och forskningsinstitut.  
Lantmännens verksamhet omfattar spannmålens hela värdekedja, och tillsammans bär vi ansvaret   
från jord till bord.  

Om kvaliteten av din 
spannmål,

och stöder dig för att uppnå bra slutresultat 
genom att erbjuda dig våra odlingsprogram som 
är undersökta och ständigt utvecklade på vår 
försöksgård. Våra experter hjälper dig att hitta 
de produktionsinsatser i vårt omfattande sorti-
ment som du behöver, börjande från förstklassigt 
utsäde.

Om klimatet och naturen,
precis som du. Som vår kontraktsodlare får du  
en vederbörlig ersättning för ett ännu mer hållbart 
produktionssätt. Kontraktstillägg i vårt Klimat & 
Natur-program ger ett fint lönetillägg och gör  
naturens beaktande också ekonomiskt lönsamt.

Om din spannmål,
som vi förmedlar, och vi letar alltid efter det bäs-
ta möjliga målet för din skörd. Som din partner 
står vi till förfogande redan i odlingens plane-
ringsstadie och ger råd vid valet av den mest lön-
samma grödan. Från de mångsidiga kontrakts-
modellerna kan du välja de lösningar som bäst 
passar dig och din situation.

Om dig, 
som producerar mat åt oss finländare på dina fält. 
För att främja ditt arbete är du värd en lätt nåbar 
och kunnig partner, som ger dig de bästa råden  
och produktionsinsatserna. Vi vill vara närva- 
rande i din vardag och hjälpa dig att lyckas.

Vi bryr oss
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Allt det du behöver 
för foderensilering!

Ensileringsmedel från Lantmännen Agro som är lämpliga för din gård. Ur vårt urval som omfattar 
biologiska, kemiska samt syraensileringsmedel hittar du kostnadseffektiva och pålitliga alternativ för 
samtliga foderväxters ensilering. Fråga våra försäljare! 

Inhemska SäilöX-ensilerings-
vätskor för samtliga foderväxter 
(bl.a. vall, baljväxter, helsäds- 
ensilage och krossad spannmål) 
och enslieringsmetoder.

Ur AIV- och Eastman Prop-
corn produkturvalet hittar du 
pålitliga ensileringsalternativ 
för olika foderväxter samt för 
olika skördeförhållanden och  
-metoder. 

Pålitligt och fungerande syraen-
sileringsmedel också för mest 
krävande väderförhållanden.

”SäilöX bruksområde är i praktiken så om-
fattande att man med samma preparat kan 
göra alla slags foder.”
- Kosti Kopola, Koposwarmi

Pålitligt och fungerande syraen-
sileringsmedel också för mest 
krävande väderförhållanden.

”Ur Josilacs omfattande produkturval hittar du 
ensileringsmedel speciellt för dina ändamål för 
samtliga foderråvaror. Josilac är ett kostnads-
effektivt val, utan att pruta på foderkvaliteten.”
- Elli Nummi, produktchef, Lantmännen Agro

För bästa resultat - Josilac 
biologiska ensileringsmedel.
Ensilage som är behandlad 
med Josilac är smakligt och 
det smälter bra, vilket är 
väsentligt med avseende på 
djurens välmående och  
ekonomisk utfodring.
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Stort urval förnödenheter  
för skördehantering

Högklassiga foderhanteringsförnödenheter garanterar bästa ensileringsresultat. Ur Lantmännen 
Agros urval hittar du premium-klassens rundbalsnät från Piippo och RKW samt för professionell 
inplastning avsedda Rani Plast inplastningsfi lmer. I vårt urval har vi traditionell stukplast samt 
oxidationsförhindrande fi lmer av ny typ som skyddar fodret under hela lagringstiden.

Kända 
och uppskattade världen runt

Rani-inplastningsfi lmerna 
• Marknadens bästa garantier, 2 - 3 år
• Förbättrad vidhäftning och bättre UV-skydd

Rani-stukplast 
• 3 - 7 skiktsfi lm
• UV-skydd i varje skikt
• Av förstklassig polyetenråvara
• RaniSil02-fi lmens EVOH-skikt bildar upp till 

hundra gånger effektivare oxidationsskydd 
jämfört med vanlig stukplast. Fodrets kvalitet 
förbättras i och med ett effektivare oxida-
tionsskydd.

Beställ
EasyPack:

20 rullar på pall utan
förpackningslådor. 

Lätt användning
och mindre

avfall!

Fungerar utmärkt i alla maskiner!

Rondotex® rundbalsnät
• UV-skyddat nät för ensilage, hö och halm. 

Kan också fås som 3600 m:s rulle!

20 rullar på pall utan

Premium-nätseriens

Piippo Hybrid Edge Master
• 10 % bättre utbredning än tidigare
• Ensilaget håller sig bättre, mindre spill
• Längd upp till 4600 m!

”Ranis oxidationsskyddsplast är lättanvänd 
och snabb att breda ut varmed man sparar 
arbetstid. De här tillsammans med fodrets 
goda kvalitet gör att RaniSilO2 är förmånligt 
i praktiken. Vi har varit nöjda redan � era år 
å rad." 
- Jaakko Ojanen, MTY Mäyräjärvi

Combifi lm
Kombination av stukplast och   
vacuumplast som underlättar   
arbetet och sparar tid

Piippo-balgarn
För samtliga balare passande Piippo 
balgarn är kända för sin hållfasthet, 
lätta användning och sin pålitlighet
• Garnet är till sin egenskap mjukt, vilket   

garanterar upp till dubbel brukstid   
för knytarna



8

Främja hästarnas
välmående

Som komplement till fi nskt hö, högklassig i Kouvola tillverkad   
NORRA-hästfoderserie. Näringsämnen har stor betydelse för att   
främja hästens hälsa och för att förebygga många sjukdomar.   
Norras experter har utvecklat ett komplement till fi nskt hö,   
högklassig NORRA-hästfoderserie, vars uppgift är att främja   
hästens hälsa och välfärd.

I Norra produktserien ingår fi nskt designtänkande. Fodren innehåller  
inget onödigt utan allt det behövliga och det skall vara det bästa.   
Ur produkturvalet är det lätt att bygga upp den rätta utfodrings-  
lösningen för varje häst, oberoende om målsättningen är t.ex. att   
förbättra motståndskraften eller att förstärka musklerna.

Beställ inhemska Norra-hästfoder behändigt från näthandeln » norrahorse.fi 
Gratis leverans för alla beställningar! (Minimibeställningsmängd är 2 produkter) 

Produktutvecklingen av Krafft hästfodren är på toppnivå i världen 
och företaget är marknadsledare på den nordiska hästfodermark-
naden. Bland användarna fi nns många topptävlanden och -tränare 
inom trav- och ridsporten. 

I urvalet hittar du också specialfoder 
för olika problemsituationer
vid utfodringen, såsom 
t.ex. Krafft Gastro Support
kompletteringsfoder som 
tryggar hästens tarmhälsa
och förhindrar samt vårdar 
stresssituationer.
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Melli VIC-produkterna
är skräddarsydda för  
de bästa besättningarnas
behov: för de speciella kor
som förtjänar den bästa
möjliga utfodringen och
som förväntas ge hög
produktion.

UTFODRING SOM FÖREBYGGER INFLAMMATIONER

Melli VIC – Utfodringsprogram för
högproducerande kor i övergångsperioden

KALVNING

Umpi-Melli Hypo TMR
Kalciumämnesomsättning,
motståndskraft, råmjölk 

Kiima-Melli TMR /
Kiima-Melli P TMR eller Apila-Melli

Organiska spårämnen som främjar fruktsamheten,
biotin för ämnesomsättningen och klövarna

X-Zelit
Minskar risken för
kalvningsförlamning

Pötsi-Melli
Buffrar vommens pH

Aseto-Melli Energialiuos
Höjer glukosnivån, minskar risken
för subklinisk ketos

Melli Kalsiumbolus/pasta
+ Piriste-Melli
En god start genast efter kalvningen

-60 d ... -14 d -14 d ... 0 d 0 d ... 21 d 21 d...

Melli VIC 
Det bästa för de bästa
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Stort urval kreaturs-
gårdens förnödenheter

Suevia 41A
• Uppvärmbar drickskopp med tunga
• Hålls isfri till ca -25 °C, 180 W   

motstånd
• För max. 20 l/min
500800597 279,-

Suevia 43A med termostat 
för överhettningsskydd
• Uppvärmbar fl ottörkopp
• Hålls isfri till ca -20 °C, 180 W 

motstånd
700352588 

Transformatorer säljs separat.

329,-

Strökutter HIRNU, 25 kg
• Tät, ca 25 kg bal, storlek 39 x 37 x 80 cm 
• Ca 116 liter som förpackad, 250 liter i lösvikt 
• 42 balar på lastpallen, ca 10,5 löskubik
500735143

Träpellets HOTTI, 
500 kg
500709523 

eller lösvikt  
(över 6 tons  
lev.partier)
500802535

VAPO strötorv,
85 l, 150 l eller 2,2 m3

torvrundbal
• Binder ammoniak  

och näringsämnen -  
avlägsnar lukt

• Kan också fås som   
värmebehandlad

85 l (501500473)
150 l (501942276)
2,2 m3 torvrundbal (500748479)

Spånpellets 
VAPO, 500 kg
• Pressad av inhemskt 

kutterspån
• 20-25 kutterbalars 

mängd i ett kompri-
merat paket

700200528 

Kutterspån PÖLKKY, 20 kg
• Tät 20 kg:s bal, 40 x 28 x 80 cm
• Ca 100 liter som förpackad, 200 liter i lösvikt
• 54 balar på pallen
500819556

32,95
Rmp. 36,95

Omo Professional 
Color, 8 kg
• Utvecklad för tvätt av 

textiler i alla färger
• Passar också för tvätt av 

mikrofi bertextiler
• Lindrigt parfymerat
• Svan-miljömärkning
• Doseringsmått medföljer 

i 8 kg:s förpackning
  700346731  

Omo Professional  
Sensitive Color, 8 kg
• Oparfymerat, byktvättmedel 

i koncentratform som passar 
för tvätt av mörka och färga-
de textiler samt för tvätt av 
mikrofi bertextiler

• Doseringsmått medföljer
• Svan-miljömärkning
700346732  

32,95
Rmp. 36,95

Omo Professional -erbjudandet i kraft till 5.12.2022. Det Cif glas- och universaltvättmedel som man i kampanjen får på köpet är värt 3,95 €.

Olli Shockteq  Stängselband, 
vinter, 40 mm/200 m
• Grönvitt
• För året runt användning
500775761

55,-
Rmp. 59,-

I oktober

Olli Duo-isolator, 
50 st 
• Mångsidig isolator för 

alla stängseltrådar, 
-rep och -band 

• Montering med två 
skruvar

500686145 14,-
Rmp. 15,95

I oktober

Olli Joustava, 
grindrep, 25 m, 
Ø 8 mm
• Flexibelt, elle- 

dande rep
• Förlorar inte sin 

elasticitet ens  
i köld

700352205  

29,95

Utnyttja hösterbjudandet!

Då du under 
kampanjen köper
Omo Professional,

får du Cif glas- 
och universal-

tvättmedel 
på köpet!
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För att underlätta
vardagen på gården

Vägnätet skall underhållas året 
runt, oberoende av väderlek. 
Det täckande urvalet av väg-
underhållsprodukter omfattar 
slitstål för såväl vinterunder-
håll som för sommarutjämning. 

I vårt urval har vi arbetsred-
skapens slitdelar i HB500/550 
-kvalitet och av hårdmetall 
tillverkade slitstål för snöplog-

Rätt dimensionerade solkraftverk 
- "nycklarna i handen" monterade 
med hjälp av världens mest  
pålitliga komponenter. 
En utmärkt, ansvarsfull och 
lönsam investering. Fråga mera 
i Lantmännen Agro.

5.795,- Med torkanslutning
700347046

T.ex.

Dieseltankningsstation   
Cemo Cube Premium, 5000 l
• Elpump 230 V, 72 l/min
• Dubbelmantlad, slangvinda med 8 m slang, 

fl ödesmätare, automatpistol, mängdmätare, 
överfylln.skydd samt Camlock-kork

700200529 5.995,-

Infraröd värmeaggregat

Effektivast
Snabbaste uppvärmning av stora utrymmen 
med minimal energiförbrukning.

Pålitligaste
3 års garanti och lätt underhåll.

Renaste förbränningsprocessen
Komplett förbränning garanterar en låg  
energiförbrukning och luktfrihet.

Föregångare
Airrex är vägvisare för framtidens   
uppvärmningsteknologi.

K
om

på

besök till vår m
ässavdelning

6e90

Hetvatten-
trycktvätt Nil� sk
MH 4M-220/1000 FAX
• Arbetstryck 220 bar
• Vattenmängd 1000 l/h
• 15 m:s tryckslang + slangvinda
501896662 3.990,-

Hetvatten-
trycktvättar

Tankningsstationer

ning och isavlägsnande från 
vägytor samt för vägarnas  
yt- och grundrenovering. 

Solkraftverk
Säkerställ en effektiv venti-
lation genom att montera en 
hållbar och strömsnål EMI-
fl äkt med stålvingar. 

Fläktar

Förmånligt sätt att producera   
reservkraft också under ström-  
avbrott och är lättanvänd som   
universalmaskin eller i arbeten   
i terrängen. POMO-modellurvalet omfattar 
20 kVA, 27 kVA, 50 kVA samt 75 kVA  
modeller. Elektronisk spänningsreglering 
som standard.

Traktordrivna  
reservkraft- 
generatorer
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Marknadsledare 
i Sverige för 
lantbrukets 
smörjmedel!

Neste Hydrauloljor
• För året runt användning
• T.ex. grävmaskiner, skogs- och 

jordschaktningsmaskiner, truckar, 
lyftkranar och traktorer

• ISO VG 32, ISO VG 46

• Speciellt för traktorer med samma olja  
i växellåda, differential och hydraulik och 
dessutom "våta skivbromsar"

• API GL-4

Neste Växellåds- och
differentialoljorNeste Farm Universal 10W-30

• Multigrads universalolja (STOU) avsedd för 
traktorer och lantbruksmaskiner. Tillsat-
sämnen håller motorn ren och förhindrar 
effektivt slitage i växellåda, bakaxel och 
hydraulik. Speciellt tillsatsämnen som 
modifi erar friktionen gör den lämplig också 
för bromsar i oljebad 

• API CE, CF-4/SF, API GL-4

Neste Motoroljor

Neste Turbo LXE 10W-40
• Syntetisk, för året runt använd-

ning i dieselmotorer
• API CI-4, ACEA E7

Mobil Växellåds-, differential- 
och hydrauloljor
Mobil Agri Extra 10W-40
• Syntetisk smörjolja med mycket 

hög prestanda för de fl esta bruk-
sändamålen i lantbruket för året 
runt bruk.

• API CE/SF, GL-4  STOU, MF 1145

Mobil� uid 428
Bättre smörjegenskaper i alla 
förhållanden! 
• Högklassig transmissions- och  

hydraulikolja för universalbruk
• Olja för våta bromsar, minskar oljud 

från våta bromsar och kraftuttags-
kopplingar 

Mobil Delvac MX 15W-40
• Mineralolja med prestanda som 

passar i dieselmotorer såväl i svåra 
som normala förhållanden

Mobil Delvac MX ESP   
10W-30 eller 15W-40
En olja för både nya och gamla 
motorer!
• Stöder EGR-teknik samt efterbehand-

lingssystem försedda med partikelfi l-
ter (DPF) och oxidationskatalysatorer 
(DOC) 

Mobil Motoroljor

• Av polyeten, integrerad pistolhållare och luftnings-
ventil med tryckutjämning, integrerade infällningar 
för truckgaffl  ar samt lyftpunkter och spår för lyftlinor

• Pump 12 V, 40 l/min med aut.pistol samt 4 m:s slang 
och 4 m:s elkabel

Cemo, 210 l, med lock 502001612

Cemo, 440 l, med lock 502001613

Cemo DT Mobil Easy -transportbehållare

795,-
995,-

Cemo 1000 l tankningsstation  
för dieselolja
• För inne- eller uteplacering under tak. 

Dubbelmantel med uppsamlingsbassäng
• 230 V pump, kap. ca 30 l/min
• Sugfi lter, 6 m bränsleslang och automat-

pistol 
500937579 1.419,-

I Sverige tillverkar Lantmännen högklassiga Agrol-smörjmedel och 
kemikalier för jordbrukarnas, skogsägarnas och entreprenörernas 
behov. Tack vare vår sakkännedom vet vi vad tunga maskiner behö-
ver för att fungera problemfritt i stränga väderförhållanden i Norden.

Vi har utvecklat högklassiga produkter redan under snart 50 års tid i intimt samarbete med kunder, 
maskintillverkare och forskare. Tack vare vår erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda smörjmedel både 
för maskiner som representerar nyaste teknik samt för gamla, trogna dragare. Agrol-urvalet täcker 
samtliga maskiner och motorer samt all hydraulik. Bekanta dig med urvalet under adressen kauppa.
lantmannenagro.� 

Agrol-smörjmedel från samtliga Lantmännen Agro -kedjans 
butiker i Finland.

AGROL-SMÖRJMEDEL – PROFESSIONELLT VAL
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Originalreservdelar hittar du
i vårt omfattande försäljningsnätverk
Vårt täckande och yrkeskunniga försäljningsnätverk för reservdelar 
betjänar dig under varje årstid oberoende av säsong. Från våra reserv-
delsbutiker får du originalreservdelar med kvalitetsgaranti till samtliga 
arbetsmaskiner som vår kedja säljer. Vid behov vägleder våra experter 
dig vid beställning av rätt reservdel om den inte fi nns på hyllan.

Knivar för KUHN blandarvagnar 
med vertikalskruvar, billar samt 
plogspetsar.

Knivpaket för ELHO slåttermaskiner, 
räfspinnserier och slykrossens  
kedjeserier.

Tavastehus Lantmännen Agro
Ilmajoki Lantmännen Agro
Kauhajoki Suupohjan Varaosa ja Huolto Oy
Karleby Lantmännen Agro
Kouvola Lantmännen Agro
Kuopio Lantmännen Agro
Lahtis Raskor Oy
Villmanstrand Lantmännen Agro
Lojo Lantmännen Agro
Loima Loimaan Konepiste
Nurmijärvi Lantmännen Agro
Uleåborg Lantmännen Agro
Björneborg Lantmännen Agro
Salo Lantmännen Agro
Tammerfors Lantmännen Agro
Åbo Loimaan Konepiste
Ylivieska Lantmännen Agro

Utnyttja reserv- 
och slitdelarnas

förhandsrabatt
till 30.11.2022!

-15 %

Förhandsköpdelarnas leverans 1.12.2022 - 28.2.2023. Rabatt från RM-priserna. Gäller inte kampanjprissatta produkter. 
Eventuella leveranskostnader tillkommer.

HARDI's standards-
paltmunstyckspaket 
samt munstycksfi l-
terpaket

MULTIVA's spetsbladserie, 
tallrikar samt tallriksnav.

MASCHIO -rotorserier, t.ex. 
Giraffa 210 SE 
komplett rotorserie.
501915805

HE-VA alvluckrarbett med 
hårdmetallspets och vinge.
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Minimeringen av bullernivån och att skydda sig mot buller med hörselskydd är 
ytterst viktigt. Också lagen stadgar om användningen av hörselskydd på arbets-
platsen. Hörselskydden skall dämpa bullret till en nivå där användaren ännu 
kan höra och förstå tal och märka eventuella varningssignaler. 
Skyddet skall alltså inte dämpa alla slags ljud. 

I krävande bullerförhållanden!

Hörande Bluetooth-  
hörselskydd   
ZEKLER 550
• Bygelmikrofonens    

utvecklade bullerdämpning möjliggör en 
klar och bra kommunikation också i hårt 
buller

• Det via USB laddningsbara litiumjonbatte-
riet möjliggör upp till 55 bruks- och  
100 beredskapstimmar med en laddning

• SPT-bullerskyddstekniken (Sound Protec-
tion Technology) begränsar högtalarnas 
ljudnivå till trygga 82 dB

Hörande Bluetooth-  
hörselskydd   

Bygelmikrofonens    

Hörande Bluetooth-  
hörselskydd   
ZEKLER 540
• Det via USB laddningsbara   

litiumjonbatteriet möjliggör upp till 55 bruks- 
och 100 beredskapstimmar med en laddning

• Integrerad mikrofon för diskussioner i omgiv-
ning med låg bullernivå

• Också med handskar lättmanövrerade 
tangenter

• SPT-bullerskyddstekniken (Sound Protection 
Technology) begränsar högtalarnas ljudnivå 
till trygga 82 dB

700352634700352636

OFA-lantbrukskedjorna är liksom skogskedjorna kända för sitt goda grepp och sin håll- 
barhet. För lantbruksmaskiner fi nns att få både dubbförsedda slirskyddskedjor samt 
snökedjor utan dubbar. I urvalet för lantbrukskedjor fi nns kedjor för snöplogning, lant-
bruksanvändning, skogsanvändning samt lättare modeller för snabbare vägkörningar.

Tapio 
-lantbrukskedja
Marknadens mest 
sålda universalkedja för 
traktorer och arbets-
maskiner. Kan fås med 
och utan dubbar. Kedjan 
biter utmärkt i snö och is 
och utan dubbar passar 
den för fl yttnings- och 
transportköror, fastig-
hetsunderhåll och på 
lagerområden. 500689151

EasyOn 
-lantbrukskedja
Lättkedja för traktorer 
och arbetsmaskiner.  
Modell speciellt för 
snöplogning som ger 
gott grepp och sidosta-
bilitet. Lätta att montera 
samt vid behov lätta att 
avmontera för transport-
körning.

501583040

-15%
rabatt 

på OFA -traktor- och
snökedjor till 30.10.2022!

Svh. 1.553,-
1.320,-/par

T.ex.  
Tapio 11, 460/85-38, 
480/80-38, 520/70-38
500689265

K
om

på

besök till vår m
ässavdelning

6e90

Vinterskyddsskor
BS659 S3 SRC Pesso
• Mycket slitagetåligt och  

vattenavstötande ytmaterial
• Varmt, konstgjort pälsfoder
• Tåskydd    

av komposit

Skyddsskor
B469 S3 SRC Pesso
• Vattenavstötande och håll-

bara skyddsskor av läder
• Tå- och spiktrampnings-

skydd

Skyddsskor
Brighton S1P SRC Pesso
• Sportiga skor som andas bra 
• Tå- och spiktrampningsskydd 

av metall

Skyddssandaler  
Belfast S1P SRC 43
• Lätt komposittåsksydd och 

spiktrampningsskydd av textil 
som bibehåller rörligheten

59,95 /par 44,95/par 64,95/par 69,95  /par

Hörselskydd   
med kåpor
Zekler 412RDB
• Integrerad FM-stereoradio,   

omgivningens ljudnivå-  
begränsning och trådlös   
Bluetooth-teknik    
för telefon och musikåtergivning

• Batterier och laddnings-  
aggregat ingår 700346699

I vårt urval hittar du bästa möjliga 
hörselskydd för olika bullermiljöer 
och för olika dämpningsbehov  
under arbete och fritid.

PESSO är ett värderat produktmärke överallt i Europa. Varje detalj i arbetskläder som  
inspirerats av kundernas behov och de nordiska standarderna för arbetskläder är noggrant 
övervägda och omsorgsfullt tillverkade för att uppfylla högsta krav på bekvämlighet, funk-
tion och design. Urvalet omfattar arbetskläder och -skodon som uppfyller skyddskraven och 
specialcertifi kat för att motsvara professionella krav samt stiliga alternativ för fritiden där 
samma stiliga, lätta och vattentäta material utnyttjas.

Tapio-snökedjan är Finlands vanligaste och mest värdesatta kedjemodell och den passar utmärkt i snö, på is och i skogen.

Storl.: 
41 - 47

Storl.: 
37 - 47

Storl.: 
38 - 48

Storl.: 
36 - 48

Nyhetsskyddsskor för yrkesmänniskornas krävande bruk!

K
om

på

besök till vår m
ässavdelning

6e90
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Lösningar hos oss
för skogsarbete

Småmaskinbensin

• Färdigt blandad alkylatbensin för motorsågar,  
röjsågar, häckklippare och i övriga 2-taktsmotorer

• Av upp till 60 % återvinnbara råvaror framställd  
helsyntetisk olja håller motorn mycket ren med optimal 
smörjning i alla brukstemperaturer

Echo CS-362WES
Låg vikt för första gallringar, stormskadearbeten 
samt för trädfällning - EasyStart
• Kapstöd samt lätt kedjespänning
• 35,8 cm³, 1,49 kW / 2 hk
• Torrvikt 3,8 kg
• 30 cm:s svärd, 3/8” / 0,050”
501593223  

Rmp. 415,-
399,-

Sievi AL HIT 6 XL+ S3
• Med aluminiumtåskydd och spiktramp-

ningsskydd av stål
• Försedd med friktionsgummibotten 

som ger bra fäste och tål hårt slitage
• Varmt foder
• Friktionsbottnen    

tål upp till 300°C hetta

138,-

Hjälmset  
Oregon Yukon
Med visir av stålnät
• Bekväma hörselskydd 

som dämpar 23 dB
501096913 

39,90

Metsuri Power -kedoljor
Mineraloljebaserad kedolja för motorsågar. 
För olika brukstemperaturer vald, bred viskosi-
tet möjliggör kedoljans året runt användning. 
Fryspunkt -30°C. 

Innehåller X-1R tillsatsmedel, vilket är ett 
syntetiskt vårdbehandlingsmedel i vätskeform 
för metallytor. Ämnet minskar betydligt friktion 
som uppstår vid metallytornas inbördes berö-
ring och rörelser.

1 l 700377624

3 l 700377625

10 l 700377626

200 l 700377627

Till köpare av Aspen-fat, Aspen Kombikanna (700347803)

på köpet! Värde 99,90 €

Echo CS-501SX   
Lättaste sågen i sin klass för yrkessågare!
• Halvkompression
• 50,2 cm³, 2,57 kW / 3,45 hk
• 13” svärd
• Torrvikt 4,7 kg
501567049

Light Boot Olive S4
• Lätt skyddsstövel med 

tåskydd
• Polyuretanmikrocellstruk-

turen gör skodonen mycket 
lätta, angenäma att 
använda och slitstarka

71,- /par

/par

Kan också fås i 1000 liters 
IBC-container eller i lösvikt.

Aspen 2T

200 l
501998494

777,-
Rmp. 838,-

25 l
501470842

102,-
Rmp. 112,-

21,95
Rmp. 22,95

5 l
501196958

Aspen 4T

200 l
501998493

749,-
Rmp. 810,-

25 l
501060246

99,-
Rmp. 109,-

21,95
Rmp. 22,95

5 l 
500354771

Rmp. 715,-
575,-

Kampanjen är i kraft t.o.m. 15.10.2022 eller så långt reserverat parti räcker.
Priserna inkl. 24 % mvs. Ett begränsat parti kampanjprodukter. 



119,-

Se lokal service här: 
lantmannenagro.� /kaupat
lantmannenagro.� /rehumyynti
lantmannenagro.� /varaosapisteet
lantmannenagro.� /sopimushuollot

Produktkatalog och näthandel:
kauppa.lantmannenagro.� 

Ytterligare info från kundbetjäningen:
asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Priserna (foder 14 % mvs, förnödenheter 24 % mvs) gäller till 30.11.2022 eller så länge reserverat 
parti räcker till, om inget annat nämns. I priserna ingår inte ev. leveranskostnader.
På bilden ev. extra utrustning som inte hör till priset.

Robusta Makita-ackumaskiner från 
välförsedda Lantmännen Agro  
-butiker direkt från hyllan.

Makita har ett mycket brett sorti-
ment av ackuverktyg och -redskap 
där man har beaktat olika använd-
ningsbehov allt från hemmets, 
lantbrukets och byggplatsernas 
redskap ända till trädgårdsskötsel 
och skogsvård.

Högklassiga och effektiva redskap 
gör alla arbeten angenäma och  
problemfria. Makitas mest omfat-
tande 18 V LXT-ackusystem   
passar i över 240 redskap. 

Lätta och kompakta CXT 12 V  
ackumaskinserien omfattar över  
50 redskap och i den robusta XGT 
40V ackumaskinserien fi nns redan 
över 80 redskap.

Och naturligtvis passar samma acku  
i alla redskap med samma spänning!

Ackudriven hetluftspistol   
Makita DHG180Z 
För mångsidiga uppvärmningsbehov 
såsom färgborttagning, montering av 
krympskydd, låssmältning, skidsmör-
jans värmning m.m. Max. temperatur 
upp till 550°C och luftmängd 200 l/min. 
Snabblåsning av munstycke underlättar 
avlägsnande av hett munstycke.  
• 18V, 200 l/min, 550°C
• Stomdel utan acku och   

laddningsaggregat
700378540

Fettpress Makita DGP180RT 
Effektiv fettpress för smörjning av utrustning och 
maskineri. Tack vare högt, 690 bars arbetstryck 
öppnar sig smörjnipplarna lätt.
• Två funktionssätt: långsam och automat, som 

reglerar fyllningshastigheten enligt motstånd
• Kapacitet 5 - 40 patroner / laddning,   

beroende på motstånd
• En 5,0 Ah acku och laddningsaggregat   

medföljer i plastväska
• Axelrem och 120 cm:s slang    

som standard 
700378539

K
om

på

besök till vår m
ässavdelning
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FETTPRESSENS

UTBYTESKAMPANJ!
Köp ny DGP180RT 

och hämta den gamla 
frettpressen i utbyte, 

du får 150 € 
rabatt!
Kampanjen gäller till 

30.11.2022.

499,-

lantmannenagro.� 


