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Lantmännen Agron Kesäliite
Kesäkuu 2022

  Parasta 
suomalaiselle 
maataloudelle

Henkilökuntamme auttaa sinua löytämään parhaat ratkaisut
Maataloudessa vaaditaan yhä laa-
jempaa osaamista, kun kannattavan 
toiminnan vaatimukset, kiihtyvä 
teknologinen kehitys ja ilmaston- 
muutoksen torjuminen haastavat  
tapaamme tuottaa ruokaa. Siksi 
oikea, tutkittu ja toimivaksi testattu 
tieto on tulevaisuuden maatalouden 
tärkein kilpailutekijä.

Lantmännenin tavoitteena on luoda 
edellytykset kestävälle alkutuotannolle, 

Parasta palvelua
kesän töihin!

jotta ilmastoneutraalisuus saavutet-
taisiin vuoteen 2050 mennessä,  
Pariisin ilmastosopimuksen mukai-
sesti.

Tulevaisuuden maatalous rakentuu 
kestävistä ja vastuullisista ratkaisuista
Muutoksen keskellä Lantmännen 
Agro on maatalousyrittäjän paras 
kumppani koko arvoketjussa pellosta 
pöytään. Toimintamme ytimessä on 
osaava henkilöstömme kautta maan. 

Alan edelläkävijöinä tuomme toimi-
viksi testatut ratkaisut sekä parhaan 
osaamisen ja asiakaspalvelun lähel-
le tuottajaa. Tehtävämme on auttaa 
asiakkaitamme tuottamaan kuluttajille 
terveellistä ruokaa kestävästi, tehok-
kaasti ja kannattavasti. 

Haluamme varmistaa kotimaisen alku- 
tuotannon elinvoimaisuuden nyt ja 
tulevaisuudessa. Siksi tarjoamme vain 
parasta suomalaiselle maataloudelle.

 Viljelyohjelma-
puhelinneuvonta

0207 708 708
Päivystys klo 8 - 20

15.7. saakka



Omalta kauppiaaltasi koneet ja

Meiltä myös hyvät 
rahoitusratkaisut!

Skannaa
QR-koodi
kännykällä 
ja tutustu
tarjontaan »

Nopeille vielä
koneita kesän töihin!

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

VBP-malleihin saatavana myös muovisidonta 
sekä paalin  kosteuden mittaus ja punnitus!

Kuva CCI 800 isobus -käyttö-
ohjaimesta (VBP 3165  
-yhdistelmäpaalaimeen)

KUHNin patentoima kahden 750 mm rullan 
muovisidonta, jolla saadaan jopa 70 % esikiristys 
ja hyvä sidontatulos. Sidonnan muovikustannus 
pienenee (täysleveään muoviin) jopa 30 %!

KUHN VBP 3165     

Teliakseli takaa vakaan kulun ja pienen pintapaineen

KUHN Merge Maxx 1090 
• Uusi leveämpi malli, jossa karhonsiirtomatot  

kahdessa lohkossa
• Monipuoliset karhotusominaisuudet sivuille ja 

keskelle tai kaksi erillistä karhoa
• Työleveys keskelle karhotettaessa max. n. 11 m 

(karho n. 2,2 m)
• Lohkojen hallinta suoraan ohjaamosta

85.650,-Alkaen

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 

74.370,-Alkaen

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

GMD 3525 F 
-etuniittokone

21.000,-

16.500,-

HARDI Master 1000 l
• Painopiste lähellä traktoria
• HARDI 363 pumppu, EVC5 / 15 VHY puomisto
• TurboFiller kemikaalin täyttöastia, 

itse putsautuva painesuodatin 
• Lisävarusteena täyttölaite

12.900,- 16.900,-

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

MULTIVA DiscMaster 350 ja 400  
-lautasmuokkaimet
• Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevät 

muokkaimesta erittäin läpäisevän ja soveltuu 
hyvin suurtenkin olkimäärien multaukseen

• Lautasten pystykallistus on ottava, jolla   
saavutetaan hyvä maahakuisuus   
ja kasvijätteiden muokkaus

28.560,-

ELHO NK 9100
Erittäin helppokäyttöinen, kevyt ja tehokas perhosmallin niittokone jossa optimaalinen 
painonjakautuma, erinomainen työmukavuus, HydroBalance-kevennysjärjestelmä ja 
• HydroActive-laukaisu järjestelmä
• Uusi palkkirakenne mahdollistaa karhoituksen päätylautasilla

Kuljetusasennossa koneen painopiste on traktorin keskilinjalla. Pienempikin traktori 
pysyy vakaana. Etuniittokoneella varustettua perhosyhdistelmää voi käyttää 150- 
hevosvoimaisella tai sitä isommalla traktorilla.

Lisävarusteena on saatavana päätylautaset, joilla 
pystyy tekemään karhon suoraan niittopalkilta.

ELHO NK 3300 F -etuniittokone
• Niittopään hydraulinen nosto
• Oikein muotoillun ripustusrungon ansiosta  

koneelle hyvä näkyvyys traktorin hytistä
• Soveltuu myös taakseajotraktoreille 

(tehdasasennettava lisävaruste) 
• Lisävarusteena saatavana HydroBalance-työntö- 

varsi, joka antaa etukoneelle vielä enemmän 
joustavuutta niittoon 13.950,-

ELHO V-Twin 950S -kaksoiskarhotin
• Työleveys 4,5 - 9,5 m, karhon leveys hydraulisesti 

1,3 - 2,2 m 
• Molemminpuolinen hydraulinen sivusiirto 1,8 m 
• Sähköinen ohjaus: karhon leveys, työ- ja kulje-

tusasento, siivet päisteasentoon 
• Karhotinkorien maavara 75 cm

37.590,-

McConnel SR 620 Flex Wing 
-vaakataso murskain
Suurille maatiloille ja urakoitsijoille, mm. 
nurmi- ja heinä peltojen puhdistusniittoon 
sekä sänkipeltojen murskaukseen.
• Leikkuukorkeus 25 - 400 mm
• Työleveys 6,2 m
• 5 roottoria, 30 terää

MASCHIO Tornado 310  
-kesantomurskain
• Murskaa suuren kammionsa 

ja isomman roottorinsa 
ansiosta kasvuston jopa  
10 km:n tuntivauhdissa

8.790,-
Svh. 12.430,-

Dataväxt LogMASTER -tiedonkeruulaite
Voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin tai työkoneeseen ja se kerää tiedot  
mm. sijainnista, käynnissäolosta sekä polttoaineenkulutuksesta. Tietojen avulla 
Logmaster-ohjelmaan ja puhelinsovellukseen 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 CAN-väylää oleviin vanhempiin koneisiin jättämällä polttoaineen 
kulutustiedon pois. Lue lisää: lantmannenagro.� /datavaxt_logmaster

Konekustannukset 
haltuun!

Näin kesän kynnyksellä on hyvä pysähtyä hetkeksi, 
tutustua ajankohtaiseen konetarjontaan sekä valmis-
tautua syksyn tuotantopanoshankintoihin. Kevään 
nopea hinta kehitys on vaatinut tarkkaa  tuotannon 
 suunnittelua ja panosten  tehokasta  käyttöä, joten 
me  Lantmännen  Agrossa  tarjoamme  tilallesi alan 
 parhaat työkoneet kauden parhaaseen hintaan 
mukaan lukien alueellisesti kattavan huolto- ja 
 varaosaverkoston palvelut.

BOGBALLE L20W Plus 
-vaakamallin lannoitteenlevitin
• Pitää levitysmäärän aina haluttuna ja saat myös 

täsmäviljelyominaisuudet käyttöön
• Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa 

markkinoiden tarkimman levitystuloksen!

Hinaus-
varustuksella

syysmuokkaukselle

DiscMaster 350
alkaen 19.990,-

HE-VA Weeder HD -rikkaäes
• Leveys 12 m
• 9 mm piikit
• Hydraulinen piikkien säätö
• Vm. 2020

13.900,-
Svh. 15.850,-

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 30.6.2022 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. 
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.



tarvikkeet parhaaseen hintaan!

WT-juoma-altaat tarjoushinnoin   
touko-kesäkuussa!

Suevia WT400    
• Tilavuus 400 l
• 125 x 82 x 63 cm
• Ei sisällä uimuria

259,-
Svh. 299,-

Suevia WT600    
• Tilavuus 600 l
• 140 x 100 x 63 cm
• Ei sisällä uimuria 

309,-
Svh. 349,-

WT600

WT400

Koneen huolto
on tärkeää kesälläkin!

Niittokoneen teräsarja
• Sisältää 25 kpl 112 mm pitkiä teriä 

(505075) sekä 10 kpl pultteja ja  
25 kpl muttereita

219,-

Niittokoneen teräsarja
• Sarjassa 20 kpl 112 mm pitkiä teriä 

(10 vas. + 10 oik.) sekä 10 kpl pultteja 
ja muttereita

129,-

Langaton LED-valosarja Connix +
Magneettikiinnitteiset ja langattomasti 
toimivat LED-takavalot perävaunuihin ja 
työkoneisiin. LED-valot toimivat yhdellä 
latauksella noin 10 tuntia. Valoja on  
mahdollista ladata USB-liitännällä,  
verkkovirralla tai tupakansytyttimen  
pistokkeesta.
• CAN väylä -yhteensopiva
• 4-toimintoa: takavalot,   

vilkku, jarruvalo sekä   
rekisterikilvenvalo

Uusi
malli!

159,-

Ylileveään kuljetukseen 
säädettävät, yleismallinen 
LED-valosarja     229,-

Niittokoneen 
terä
• Oikea tai vasen

25 kpl
laatikossa

1,71/kpl

Polttoöljyn tankkaus-
asema Cemo, 1000 l
• Sisä- tai ulkoasennukseen 

katoksen alle. Kaksoisvaippa 
valuma-altaalla

• 230 V pumppu, tuotton.  
30 l/min

• Imusuodatin, 6 m:n polttoaine-
letku ja automaattipistooli 

• 128 x 77 x 142 cm

1.350,-

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

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

Cemo, 210 l, kannella 

Cemo, 440 l, kannella

Cemo DT Mobil Easy 
-kuljetussäiliöt

Ammattilaisen tankkausasemat 
polttoöljylle Lantmännen Agrosta!

795,-
995,-

Saatavilla myös ilman kantta tai pumppuvarustusta.

Pienkonebensiinit
• Valmiiksi sekoitettu alkylaattibensiini moottori-

sahoihin, raivaussahoihin, pensasleikkureihin  
ja muihin kaksitahtimoottoreihin

• Jopa 60 % uusiutuvista raaka-aineista valmis-
tettu täyssynteettinen öljy pitää moottorin  
erittäin puhtaana sekä optimaalisesti  
voideltuna kaikissa käyntilämpötiloissa

Aspen 4T, 200 l  

Aspen 2T, 200 l 779,-
3,89 €/l

749,-
3,74 €/l

Seuraava
investointituki-
hakemus 15.8. 

mennessä!
Aurinkovoimaa ja valoa 
pohjoisen oloihin

Lem-Kem Aurinkovoimalan edut:
• Kannattava investointi, takaisinmaksuaika jopa alle 5 vuotta
• Maatiloilla mahdollisuus 40 %:n investointitukeen
• Uusiutuvaa ja täysin päästötöntä energiaa
• Huoltovapaa ja varmatoiminen järjestelmä
• Aurinkosähköjärjestelmillä pitkä elinkaari, tyypillisesti yli 30 vuotta
• Aurinkovoimaloilla 10 vuoden täystakuu
• Kaikki paneelit, invertterit sekä telineet luotettavilta ja maailman suurimmilta valmistajilta
• Lem-Kemin oma ja kokenut asennustiimi

Aurinkovoimalat oikein mitoitettuna ja avaimet käteen 
-asennettuna maailman luotettavimpien komponenttien 
avulla. Erinomainen, vastuullinen ja kannattava investointi.

Ota yhteyttä alueesi Lantmännen Agroon ja sovi kartoituskäynti tilallesi!

Kuumavesipainepesuri Nil� sk MH 4M-220/1000 FAX
Keskivaativiin puhdistustehtäviin, jopa 4 - 6 tunnin päivittäiseen  
käyttöön. EcoPower-polttimen polttoaineen säästöominaisuutta on 
parannettu, minkä vuoksi puhdistus on erittäin tehokasta ja nopeaa. 
Uuden tasapainoisen muotoilun ja neljän suuren pyörän ansiosta  
pesuria on erittäin helppo liikutella ja kuljettaa epätasaisellakin maalla. 

• Työpaine 220 bar
• Vesimäärä 1000 l/h
• 15 m:n letku + letkukela 3.949,-

Kuumavesipainepesurit

HD-lautasen 
terälappu
• Oikea tai vasen

25 kpl
laatikossa

1,95/kpl

Hihnasarja MASCHIO 
Giraffa 210 SE, 4 kpl 
hihna F06010039R 139,-

Vasarateräsarja 10 kpl:n pkt
• Terä 14 sekä pultit ja mutterit

229,-

Vesakkomurskaimen 
ketjusarja
• Ketju 13 mm / 22 lenkkiä
• Sis. 2 kpl ketjuja (157580) 109,-

Katso esittelyvideo 
QR-koodilla »

HARDI BPE18  
-akkukäyttöinen 
reppuruisku
Ei enää käsin  
pumppaamista!  
• Tilavuus 18 l
• Käyttöaika n. 4 h   

yhdellä latauksella

595,-

HARDI MiniDrift DUO  
-suuttimet sininen tai  
punainen (12 kpl/pkt) 
• Ilma-avusteinen kaksoisviuhkasuutin
• Paketti sis. mutterit 

Yksittäin 
16,75 /kpl

Pake-
teissa

159€/pkt

Lakaisulaite
Nil� sk Floortec SW250
• Työnnettävä 
• Ylösnostettavat sivuharjat
• Säädettävä harjan  painatus

Pulttikytkin- 
akseli Global 
• 7-koko, 86 cm, 64 hv

359,-
Svh. 379,-

419,-

Jopa kuusi kertaa nopeampi 
käsinlakaisuun verrattuna!

Kun kevään kylvöt on takana, on aika tehdä työ-
koneelle välitarkastus, ennen seuraavaa käyttöä. 
Jos tarkastuksessa ilmenee puutteita, on onneksi 
apukin lähellä, koska paikallisesta  Lantmännen 
 Agrosta  löydät laadukkaat merkkivaraosat, jotka 
kestävät Suomen olojen kovassa käytössä. Tar-
vittaessa sinua palvelee myös kattava huolto- ja 
 varaosaverkostomme: lantmannenagro.� /sopimus-
huollot sekä lantmannenagro.� /varaosapisteet

Kaupan päälle 
kesäkuussa 

AERO 21-21PC 
-imuri

(Arvo 199 €)

Tarvikkeiden hinnat (sis. alv 24 %) ovat voimassa 30.6.2022 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. 
Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.



Panosta säilörehun laatuun

Parhaat karjat syövät Lantmännen Agron rehuja

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.

Krafftin hevosrehujen tuotekehitys on maailman 
kärkiluokkaa. Käyttäjien joukossa on lukuisia  
ravi- ja ratsastusurheilun kärkikilpailijoita ja  
-valmentajia. Valikoimasta löydät myös erikois- 
rehuja erilaisten ruokinnallisten    
ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Meiltä Krafftin rehut, vitamiinit
ja ravintolisät suoraan tilalle
lavoittain tai kaupasta säkki 
kerrallaan!

Oma asiakkuusvastaavasi neuvoo ja opastaa sinua rehuasioissa.

Melli VIC - Parasta parhaille
Mistä tunnistat huippulehmän?

VIC-lehmä henkii arvokkuutta, seesteistä itsetietoisuutta, 
sisäistä valoa ja tahdonlujuutta. Siltä karjan huippulehmät 
näyttävät, kun niillä on kaikki hyvin. Melli VIC -tuotteet 
on räätälöity parhaiden karjojen tarpeisiin. Niille erityisen 
tärkeille lehmille, jotka ansaitsevat parhaan mahdollisen 
ruokinnan, ja joilta odotetaan huipputuottoa. 

Kun karjassasi on supertähtiä, valitse Melli VIC.

Uutta!
Melli VIC 

-ruokintaohjelma 
siirtymä-
kaudelle

Maituri
Lisää kestävyyttä ja tuotosta

Herkku
Turvallista ja tehokasta kasvua

Benemilk
Paras hinta maitolitrasta

Opti
Hyvä panos-tuotos -suhde

Kouvolassa  valmistettu suomalaisen 
heinän oheen sopiva, laadukas Norra- 
hevosrehusarja, jonka ytimessä on   
hevosten terveyden ja hyvinvoinnin  
tukeminen.

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

Kotimaiset rehut suoraan ovellesi: 
norrahorse.� 

Koska kaikki hevoset 
ovat yksilöitä

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

Katso lisöö 
QR-koodilla »

Parhaisiin tuloksiin 
- Josilac
Josilac Classic
Erinomainen säilöntälaatu vaikeissakin 
olosuhteissa. korkea pitoisuus eri mai-
tohappobakteereita sekä entsyymejä 
- säilörehun pH:n nopea lasku

Josilac Ferm
Ehkäisee hiivojen ja homeiden kasvua ja 
suojaa siten rehua jälkilämpenemiseltä. 
Valintasi murskeviljalle.

Työtä keventävä  
ja aikaa säästävä 
aumakalvo. Maksi- 
maalinen tehok-
kuus ja kestävyys 
– uuden sukupolven 
yhdistelmäkalvo
- RKW Combi� lm
2IN1-kalvoyhdistelmä voidaan laittaa 
auman päälle yhdessä työvaiheessa, se on 
erittäin stabiili sekä samalla myös joustava.

KUHN – Passion for Bales
Intohimona parhaat paalit?

Tutustu Passion for Bales -sivustoon  
ja opi lisää: passionforbales.� 

tai katso lisöö 
QR-koodilla »

Ruoki hevosesi 
hyvinvointia

Suorituskyvyltään 
ylivoimainen  
käärintäkalvo  
- RaniWrap
Puhallusmenetelmällä valmistettu 
monikerroskalvo. Kätevässä EasyPack 
-lavassa on 20 rullaa. Rullissa ei ole 
pahvipäällyksiä. 

Elais Basic nurmen 
lehtilannoitukseen 
- lisää satoa ja  
valkuaista!
Uusi korkean konsentraation rikki- ja 
typpi-lehtilannoite nurmelle, jonka 
käytöllä voidaan parantaa kasvien 
typenkäytön tehokkuutta ja lisätä sadon 
valkuaispitoisuutta.
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Parasta suomalaiselle maataloudelle


