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Uusi työkonemyyjä 
Kokkolassa

Uutisia ja ajankohtaisia 
tapahtumia

Nimeni on Niklas Lindqvist. Olen 47-vuo-
tias ja asun Kokkolassa.

Olen työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilai-
sissa tehtävissä myynti- ja asiakaspalvelualal-
la. Kun näin NHK:n videon avoimesta kone-
myyjän paikasta, kiinnostuin heti. Arvostan 
myös NHK:n arvoja.

Pidän myynnistä ja asiakaspalvelusta. Tyy-
tyväinen ja palaava asiakas antaa motivoivaa 
palautetta.

NHK:lla on, mitä myyjä tarvitsee: hyvä johto 
ja työkaverit sekä laadukkaat koneet.

Voin palvella molemmilla kotimaan kielillä.

niklas.lindqvist@nhk.fi
p. 050 476 2444

Astronaut A5 -päivät
Tervetuloa tutustumaan maidontuotannon 
uuteen aikakauteen käytännössä! Esittelem-
me eri puolilla Suomea käytössä olevia A5-
lypsyrobotteja. Esittelyt pidetään klo 11–14. 
Paikalla henkilökuntamme esittelemässä 
A5-robottia ja toimintaamme.

Ilmoittaudu mukaan oman alueesi  
yhteyshenkilölle.

Torstai 12.3.
• MTY Mäkelä, Kalajoki  
Ilmoittautumiset: 
jarno.lukkarinen@nhk.fi, 050 465 4566

• Koivumäki, Jämijärvi 
Ilmoittautumiset: 
juha.vahakallio@nhk.fi, 043 211 3941

Perjantai 13.3.
• Arvela, Pöytyä (Yläne)
Ilmoittautumiset:
perttu.pohjola@nhk.fi, 050 590 2310

• Aholan maito, Utajärvi 
Ilmoittautumiset:
ari.koivisto@nhk.fi, 050 512 7778

***

NHK Loimaa on muuttanut
Loimaan toimipaikkamme on muuttanut! Uu-
si toimipiste sijaitsee aivan vanhan tilan naa-
purissa. Uusi osoitteemme Loimaalla on 
Kartanomäenkatu 26, Loimaa. 

Samoista tiloista löydät myös Atula Huolto-
palvelut Oy:n sekä Agco Suomi Oy Loimaan. 

Tervetuloa käymään!

***

NHK Kokkola palvelee 
uusissa tiloissa

Olemme avanneet Kokkolaan uuden toimipai-
kan. Uusi toimipaikkamme sijaitsee osoittees-
sa Indolantie 2, 67600 Kokkola. 

Kokkolassa tarjoamme NHK:n palvelut robot-
ti-, työkone-, varaosa- ja tarvikemyynnissä se-
kä kattavat huoltopalvelut.

Avajaisia vietämme perjantaina 20.3. 
Tervetuloa käymään!

Ilmoitamme ajankohtaisista tapahtumistamme verkkosivuillamme 
www.nhk.fi sekä Facebookissa facebook.com/nhkgroup/

Pääsimme jälleen parhaiden keskisuurten 
yritysten listalle Great Place to Work -tut-
kimuksessa. Sijoituimme hienosti sijalle 18.

Tavoitteena on kehittää NHK:sta maailman 
paras työpaikka. ”Great Place to Work on 
meille ensisijaisesti työkalu, jonka avulla 
voimme oppia organisaatiostamme ja kehit-
tää sitä työpaikkana entistäkin paremmaksi. 
Työ tehdään yhdessä. On tärkeää, että koko 
porukka osallistuu ja tekee päivittäin töitä 
paremman työpaikan eteen; työhyvinvointi ei 
voi olla vain johdon prosessi”, toimitusjohtaja 
Oskari Korhonen NHK:lta toteaa.

Tervetuloa seuraamaan Instagram-pro-
fiiliamme nhkgroup! Voit seurata toimin-
taamme ja kuulumisiamme visuaalisessa 
muodossa. Kurkkaa kulissien taakse ja näe 
pala aitoa NHK-arkea – sekä -juhlaa.
 
Voit myös merkitä omat, meihin ja esimer-
kiksi edustamiimme tuotemerkkeihin liit-
tyvät kuvat hashtageilla #nhkgroup ja #nur-
mestamaitolasiin.

Olemme jälleen Suomen 
parhaiden työpaikkojen 
joukossa

Olemme nyt myös 
Instagramissa!

Tulevia tapahtumia
Perjantai 20.3.
• NHK Kokkolan avajaiset 

Osoite: Indolantie 2, 67600 Kokkola
Ovet avoinna klo 10–15
Lisätiedot päivitetään verkkosivuillemme

Perjantai 20.3.
• NHK Oulun kevätmarkkinat 

Osoite: Planeettatie 4A, 90450 Kempele
Ovet avoinna klo 10–15
Lisätiedot päivitetään verkkosivuillemme

Perjantai 27.3. - lauantai 28.3.
• Ryskypäivät Ylivieskassa 

Osoite: Ruutihaantie 17C, 84100 Ylivieska
Esillä kattavasti JCB:n ja PÖTTINGERin työko-
neita sekä maittavaa tarjoilua.

Lisätietoja: 
Jukka Nousiainen, puh. 050 466 9209

***
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JCB 403 - pieni 
pyöräkuormain
JCB 403 on kuormaustöiden monipuoli-
nen pikkujättiläinen, jonka kallistuvan 
keskinivelen ansiosta työskentely on tur-
vallista ja miellyttävää. Kone koostuu kor-
kealaatuisista komponenteista ja sen toteu-
tus on tietenkin taattua JCB-laatua. JCB 403:n 
ohjaamoksi voi valita tarpeen mukaan joko 
taitettavan turvakatoksen tai umpiohjaamon, 
jossa on lämmityslaite.

JCB-generaattori käynnistää itsensä auto-
maattisesti sähkönjakelun häiriötilantees-
sa ja sammuu, kun varavirrantarve on ohi. 
Livelink-etäseurantajärjestelmän avulla voit 
tarkastaa puhelimellasi, että generaattorisi on 
toimintakunnossa. Se kertoo muun muassa 
polttoaineen määrän ja akun latauksen. Live-
link muistuttaa sinua myös huollon tarpeesta. 

Meiltä saat JCB-generaattoreille asennuksen, 
käyttöönoton ja määräaikaishuollot edulli-
seen hintaan. Valikoimissamme on jokaiselle 
tilalle sopiva generaattori, teholuokasta  
20 kVA lähtien aina 220 kVA asti.

Kysy lisää lähimmästä NHK:n pisteestä. 

Huomioi nämä faktat

Korkealaatuiset komponentit:
• Kubota-moottori
• Bosch Rexroth -vaihteisto
• ZF-akselit

Kuormauskorkeus: max. 2 820 mm
Kaatokuorma: max. 1 465 kg

Kaksi ohjaamovaihtoehtoa:
• Umpiohjaamo, jossa lämmityslaite,  

korkeus 220 cm
• Taitettava turvakatos, 

korkeus taitettuna 184 cm

JCB-
generaattorit
Automaattista turvaa 
tilasi tuotannolle
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PÖTTINGER
SYNKRO - 
kultivaattori

PÖTTINGER 
NOVACAT 
A10 CF - 
perhosniittokone

SYNKRO-kultivaattorit on suunniteltu 
modernia sänkimuokkausta varten, ja ne 
sopivat matalaan ja syvään muokkaukseen. 
Rakenteessa on pyritty ottamaan huomioon 
jouheva työskentely sekä vähäinen tehontarve 
konetta käytettäessä.

NOVA-laukaisulaite turvaa katkeamattoman 
työpäivän. Jousilla toteutettu suojaus on huol-
tovapaa ja kestää 550 kilogramman murtovoi-
man. Piikin noustessa voiman tarve pienenee. 
Tällä ominaisuudella pyritään varmistamaan, 
että kultivaattori ei nosta kiviä pintaan.

NOVACAT A10 CF on hyvin varusteltu per-
hosniittokone, jossa on sivusiirtoruuvit. 
Rungon leveyksiä on kaksi, jolloin korjuuta-
pa ratkaisee. Kapeammalla rungolla voidaan 
käyttää kapeampaa noukinta, koska karhon-
leveys saadaan optimoitua paremmin tälle so-
veltuvaksi. ISOBUS-yhteensopivaa konetta voi-
daan käyttää traktorin omasta terminaalista. 
Ruuviluukut voidaan avata hydraulisesti, mikä 
mahdollistaa levälleen niiton. Ruuvi vie kaiken 
materiaalin suoraan karholle, joka on etuna 
etenkin kokoviljasäilörehun korjuussa.

Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

• CONOROLL-kaksoiskartiokiekkopakkeri
• Reunantasauslevyt
• DURASTAR-kärjet tuplaavat käyttöiän  

vakiokärkiin verrattuna
• Hanhenjalkaterät
• NOVA-laukaisulaite

• Työleveys: 9,26–10,02 m,  
hydraulinen säätö

• Uusi Y DRIVE -voimansiirto
• Paino: 3 310 kg
• Korotusjalakset: 40 mm
• ISOBUS-yhteensopiva
• Siirtoruuvin halkaisija: 500 mm!
• Ohjaimesta säädettävä  

hydraulinen kevennys
• Hydraulinen laukaisulaite
• Etu- ja takakoneen käyttö  

samasta ohjaimesta
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PÖTTINGER TOP 962 C - karhotin

PÖTTINGER IMPRESS 
155 VC PRO - yhdistelmäpaalain

PÖTTINGER TOP 962 C -karhottimessa on 
huomattavan suuri, 9,6 metrin työleveys.
PÖTTINGER-karhottimien maanpinnanseu-
rantaominaisuuksilla saavutetaan puhdas kar-
hotus ja rehu. Puhtaan karhotustuloksen sa-
laisuus: täysin säädettävä teliakselisto, root-
torin edessä sijaitsevat MULTITAST-kannatin-
pyörät ja kääntyvät roottorin ripustukset.

Suomen olosuhteissa testattu muuttuva-
kammioinen PÖTTINGER IMPRESS 155 
VC PRO antaa pyöröpaalaukseen moninai-
sia mahdollisuuksia. Silppurissa on 32 kään-
nettävää terää. Suuri terämäärä mahdollistaa 
pienen 36 millimetrin silpunpituuden ja tiu-
kat paalit. Tästä syntyy paljon säästöjä: paali-
en siirtely ja varastoinnin tilatarve vähenevät 
ja kuljetuskustannukset ovat alhaisemmat. 
Lisäksi paalauskustannukset ovat pienemmät, 
kun verkkoa ja muovia kuluu vähemmän.

Muuttuvakammioisella koneella voidaan teh-
dä valintasi mukaan halkaisijaltaan 90–155 cm 
olevia paaleja. Teräpakan EASY MOVE -omi-
naisuus helpottaa terien huoltoa huomatta-
vasti, sillä sen ansiosta koko teräpakka voi-
daan vetää helposti koneen sivulle.

Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

• Tehontarve: 130 hv
• Paalin halkaisija: 0,9–1,55 m
• Noukkimen leveys: 2,3 m
• Terämäärä: 32 kpl, teräryhmävalinta
• Suojatut muovirullakotelot 12 kpl
• Käärintä: 2 x 750 mm muovirullia, 50 % tai 70 % limitys
• Ulkopuolinen hallintalaite käärimen toiminnoille
• LS-valmius
• ISOBUS-yhteensopiva
• Renkaat: 520/55 R22,5

• Työleveys: 8,9–9,6 m
• Työleveydensäätö: Hydraulinen
• Karhonleveys: 1,3–2,2 m
• Roottorin halkaisija: 4,3 m
• Paino: 3 130 kg
• Roottoreiden edessä sijaitsevat 

MULTITAST-etukannatinpyörät
• Karhotuspressu
• Ohjautuvat kuljetuspyörät 

380/55–17
• 5-pyöräinen roottorin alusta

Lue lisää verkkosivuiltamme www.nhk.fi
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Strautmann 
Giga-Vitesse 
CFS 4002 - 
noukinvaunu
Strautmannin noukinvaunuissa on pieni 
vetotehon tarve ja tehokas silppuri. Nouk-
kimen toimintatapa ja CFS-tekniikka säästävät 
energiaa ja vähentävät tehontarvetta. Jatkuva-
toiminen rehun levitys takaa tasaisen vaunun 
täytön, jolloin rehun kuljetus siiloon on teho-
kasta ja taloudellista.

Huomioi nämä faktat

Tehokkaampi lastaus:
• Strautmann CFS -tekniikka
• Muovikaarinen, huoltovapaa  

noukin
• Optimaalinen rehuvirta sullojalle
• Vaunu täyttyy koko leveydeltä

Silppuri:
• Käännettävät terät varmatoimi-

sella laukaisulaitteella
• Roottorin koko 840 mm / 2 100 mm
• Silpunpituus 35 mm

Tasainen rehuvirta:
• Pienentää tehontarvetta
• Täydemmät kuormat
• Kuormauskapasiteetti 72,2 m3

Miksi valita ajettava apevaunu?
• Lastaus ja jako tehokkaasti samalla koneella
• Käyttäjäystävällinen
• Pienempi polttoaineen kulutus
• Rehusiilot eivät lämpene
• Ympäristö pysyy siistinä

Strautmann Verti-Mix 170 SF Double -ajettava 
seosrehuvaunu koeajossa keväällä!
Ota yhteyttä työkonemyyjiimme ja kysy lisää. Yhteystiedot nhk.fi
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Rock Tornado - 
kivenraivauskone

DCM S24M - lannoitteenpintalevitin

Rock Tornado -kivenraivauskone on suun-
niteltu kivien poistoon pelloilta, peltorai-
vioilta sekä viherrakennusalueilta. Ensim-
mäinen kone on valmistettu vuonna 1986. 
Haumet Oy Haukivuoresta valmistaa koneen 
alusta loppuun. Koneen kehitys on aina perus-
tunut omaan kivenraivausurakointiin, ja uusi 
konesarja onkin tehty vastaamaan nykyajan 
vaatimuksia ja haasteita.

DCM:n pintalevitin soveltuu niin nurmi- 
kuin viljatilan peruskoneeksi. Viljatiloilla 
jaetulla lannoituksella saadaan kustannus-
säästöjä, kun lannoite levitetään satopoten-
tiaalin mukaan kasvukaudella. Samalla sillä 
pystytään vaikuttamaan sadon laatuun. 

DCM:n koneet on, yli 30 vuoden kokemuk-
sella, kehitetty ja testattu ammattikäyttöön 
soveltuviksi. Mallisarjasta riippuen koneiden 
säiliötilavuudet ovat 900–4200 litraa ja työle-
veydet voidaan valita 10–42 metrin välillä. 

DCM S24M -peruskone sisältää kaiken oleelli-
sen tarkkaan pintalannoitustyöhön.

Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

• Työleveys 10–24 m 
• Säiliön tilavuus 1 500 l
• Hydraulinen syötönsulku
• Led-valosarja
• Mekaanisesti avattava suojapressu
• Hydraulisesti käytettävä reunarajain vasemmalla puolella

• Kivikoko halkaisijaltaan:  
30–500 mm

• Työsyvyys: 0–100 mm
• Renkaat 600/50 R22,5
• Työleveys 5,5 metriä
• Sähköohjaus
• Säiliötilavuus 2 m²
• Hydrauliset jarrut

Lue lisää verkkosivuiltamme www.nhk.fi

Kysy lisää työkonemyyjiltämme. Kysy myös muita DCM-konemalleja.
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Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme nhk.fi

Gilles on itävaltalainen perheyritys, jolla on pitkä kokemus hake- 
ja pellettikattiloiden valmistuksesta. Kattilat on tehty pitkää elin-
kaarta ajatellen, ja ne ovatkin kuuluisia vankasta rakenteestaan. Erilai-
set polttoaineet ja lämmöntarpeet asettavat tiukat vaatimukset katti-
loille. Tätä varten Gilles on kehittänyt viisi erilaista kattilasarjaa, jotta 
jokaiseen tarpeeseen löytyisi oikeanlainen ratkaisu.

Kattila käyttötarpeen mukaan

HPK-VR
• Polttoaine: hake, pelletti
• Polttoaineen kosteus: 20–40 %
• Arina: liikkuva-arina
• Tehoalueet: 80–110 kW
• Lämmönvaihtimen nuohous:  

automaattinen, spiraali

HPKI-L 200
• Polttoaine: hake, pelletti
• Polttoaineen kosteus: max. 35 %
• Arina: malja-arina
• Tehovalikoima: 200 kW
• Lämmönvaihtimen nuohous:  

automaattinen, paineilma

HPK-RA
• Polttoaine: hake, pelletti
• Polttoaineen kosteus: max. 30 %
• Arina: kiinteä porrasarina
• Tehoalueet: 12,5–150 kW*
• Lämmönvaihtimen nuohous:  

automaattinen, spiraali

HPKI-K 180–995
• Polttoaine: hake, pelletti
• Polttoaineen kosteus 10–40 %
• Arina: malja-arina tai yhdistelmäarina
• Tehovalikoima: 180–995 kW
• Lämmönvaihtimen nuohous:  

automaattinen, paineilma

HPIK-R 180–2500
• Polttoaine: hake, pelletti, puun-

kuori, oksasilppu, kierrätyspuu
• Polttoaineen kosteus 25–60 %
• Arina: liikkuva-arina
• Tehovalikoima: 180–2500 kW
• Lämmönvaihtimen nuohous:  

automaattinen, paineilma

Nyt myös maatilat voivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa yhä te-
hokkaammin. Kotimaisilla Sundialin aurinkolämpöjärjestelmillä 
tuotettua aurinkoenergiaa voidaan käyttää esimerkiksi käyttöve-
den ja kiinteistöjen lämmitykseen.

Sundialin järjestelmissä käytetään kotimaisia Savosolarin SAVO15-
suurtasokeräimiä. Keräimet on Solar Keymark -sertifioitu ja testattu 
SPF:n tutkimuslaitoksilla Sveitsissä. Itsekantava keräinrunko mahdol-
listaa kustannustehokkaammat telineratkaisut sekä keräinten asenta-
misen korkeiden rakennusten katoille ja muille tuulisille alueille.

Maatilat voivat kasvattaa energiaomavaraisuuttaan valikoimas-
samme olevilla kotimaisen Areva Solar Oy:n korkealaatuisilla au-
rinkosähköjärjestelmillä. Aurinkosähkö on edullinen ja ekologinen 
lisä maatilan kokonaisenergiantuotantoon muun muassa toimintavar-
muutensa vuoksi.

Järjestelmissämme käytämme suomalaisiin olosuhteisiin kehitettyjä 
SaloSolar-aurinkosähköpaneeleita. Räätälöimme asiakkaalle parhaan 
mahdollisen ratkaisun asennuspaikan ja sähkönkäyttöprofiilin mukaan.

Aurinkolämpö on luotettava tapa 
tuottaa energiaa maatilan tarpeisiin

Aurinkosähköstä oiva lisä maatilan 
kokonaisenergiantuotantoon

Kysy lisää bioenergia-asiantuntijoiltamme.:
Matti 050 476 2922, matti.sahaviita@nhk.fi

Jarno 043 824 0140, jarno.riuttala@nhk.fi

*HPK-RA 12,5-59 -kattiloiden energiamerkintä: 
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Kaikki rehuntekoon NHK-Keskukselta

Kysy tarjous lähimmältä tarvikemyyjältäsi:

Silotite 1 500 m x 750 mm 
• Kaikille tuttu ja sopiva, luotettava "tonniviissatanen". 
• Soveltuu kaikille käärintä- ja paalausmenetelmille.
• Liimallinen 25 µm paksu, pahvihylsy.
• 20 paalia/rulla  

(halkaisijaltaan 130 cm paaleja/kuusi kerrosta muovia.)

jbs Pentolac
• Sopii nurmen, sinimailasen, apilan, koko- ja  

murskeviljan säilöntään
• Yhdellä annoksella tekee 100 000 kg säilörehua
• Nopea käymisprosessi takaa nopean pH:n laskun
• Ehkäisee yleisimpien hiivalajien kasvua

Hämeenlinna
Marko Aho 043 211 3928

Iisalmi
Kati Haataja 050 577 6142

Joensuu
Arttu Pulliainen 050 355 1225

Jyväskylä
Sauli Paananen 050 415 6082

Kokkola
Kim Rintala 050 470 9055

Kuopio
Eveliina Jussila 050 592 8850

Oulu
Matti Huovinen 050 447 8763

Seinäjoki
Anu Nurminen 050 575 4883

Ylivieska
Petri Tapaninaho 046 878 2587

Tarjoamme maksuaikaa jopa 30.8.2020 saakka, 
kun teet tilauksesi nyt. 

Onnistunut säilörehu on niin lihan- kuin maidontuotannon perus-
kulmakiviä. Laadukkailla rehuntekotarvikkeilla varmistat myös 
rehun laadun. Toimivien tuotteiden kanssa säästyy aikaa ja työnte-
ko on nautinnollista.
 
Valikoimissamme on Silotite-käärintäkalvot, Baletite-sidontakal-
vot, Harvest International -paalausverkot sekä jbs-säilöntäaineet. 
Tarjoamme kalvoista ja verkoista eri koko- ja värivaihtoehtoja.
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Alkuperäiset PÖTTINGER, JCB ja KUHN-varaosat
saat NHK:n myymälöistä ja verkkokaupasta

Kysy tarjous myös muista varaosista varaosamyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi

Myymälöissämme on saatavilla kattava valikoima alkuperäisva-
raosia ja voiteluaineita muun muassa PÖTTINGERin, JCB:n ja 
KUHNin koneisiin. Isompien vahinkojen varalta varastoistamme löy-
tyy myös osakokonaisuuksia, kuten täydellisiä noukkimia, teräpalkkeja 
ja kulmavaihteita. Meiltä voit kysyä myös saatavilla olevista huolto- ja 
korjauspalveluista.

Palvelemme asiakkaitamme Hämeenlinnan, Seinäjoen, Kokkolan, Yli-
vieskan, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun toimipisteissä. Myy-
mälämme ovat auki maanantaista perjantaihin kello 8–16. Vara-
osapäivystyksemme palvelee 24 h/vrk viikoilla 23–35.

• Varaosamyyntinumero 03 628 6650 (pvm/ppm) 
Palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–16.  

• Varaosapäivystys 0600 418 272  
(2,95 €/min + pvm/ppm) 

• Verkkokauppa: www.nhk-verkkokauppa.fi
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Kysy lisätietoja Janilta: 040 901 1258 tai jani.perala@nhk.fi

Lelyn aidoilla ja alkuperäisillä kemikaaleilla 
varmistat luotettavan ja turvallisen pesutuloksen
• Lely on tehnyt pesuaineilla 352 testiä yhteensä 85:lle 

eri materiaalille, jotta pesutulos on maksimaalinen eikä 
vahingoita komponentteja.

• Kaikki Lelyn robotinpesukemikaalit ovat  
100-prosenttisesti biohajoavia.

Lelyn alkuperäisillä emäs- ja hapanpesuaineilla 
varmistat, että:
• MQC kertoo sinulle oikeat tiedot maidon laadusta.
• Robotti lypsää lehmät oikein.
• Ruokinnan optimointi toteutuu. 
• Tuotat enemmän puhdasta maitoa pienemmillä kuluilla.

Astri-LC- harjojen puhdistus- ja desinfiointiaine
• Markkinoiden tehokkain harjojen puhdistus-  

ja desinfiointiaine.
• Tehoaa 15 sekunnissa.
• Varmista harjapesun riittävä desinfiointikyky peroksi-

ditestillä. Näin huolehdit, että haitalliset bakteerit eivät 
pääse lisääntymään.

Lelyn pesuaineet on testattu ja todistettu 
toimiviksi sekä turvallisiksi

Lely-
vaahtopesuri - 
puhdasta 
helposti
Lely-vaahtopesuri on vahva, kompakti 
vaahtopesujärjestelmä, joka on kehitetty 
maidontuotantolaitteiden, robottien, robot-
tialueiden sekä lypsyaseman seinien ja latti-
an puhdistamiseen. Lely-vaahtopesuri on no-
peasti asennettu ja sitä on myös helppo käyttää. 
Se toimii vesijohtoveden paineella, joten sähkö- 
tai paineilmaliitäntää ei tarvita. 

Vaahdotuksen jälkeen pesurista voi katkais-
ta pesuaineen syötön ja samalla laitteella voi 
huuhdella vaahdon pois.

Parhaan pesutuloksen saat käyttämällä vaahto-
puhdistusaineena Lely Robotics -tuotettamme.

Lely Robotics -vaahtopesuaine poistaa te-
hokkaasti valkuaisia ja rasvajäämiä. Puhdis-
tusaineeseen lisätyt tensidit varmistavat, että 
myös kevyet kalkkeutumat ja kertynyt suola 
irtoavat pesussa. Tuotetta voi huoletta käyttää 
myös autojen ja traktoreiden pesuun. Lely Ro-
botics on biohajoavaa.
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Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti 

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti on tuonut uuden aikakauden mai-
dontuotantoon. Robottilypsyn periaatteet, helppokäyttöisyys, tuotta-
vuus ja luotettavuus yhdistyvät A5-lypsyrobotissa. Lely A5 -lypsyrobotti 
on saavuttanut suuren suosion niin Suomessa kuin maailmalla. 

Voit varustella A5-lypsyrobotin tarpeesi mukaan. Saatavilla on laajat li-
sävarustemahdollisuudet utareterveyden, aktiivisuuden ja eläintervey-
den seurantaan. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ominaisuuksista ja 
mahdollisuuksista. 

Huomioi nämä faktat

• Hyvinvointia lehmille ja hoitajille
• Helppokäyttöinen järjestelmä
• Tuottava järjestelmä
• Luotettavuus ennen kaikkea

Kysy lisätiedot robottimyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi

Uusi aikakausi lehmien hyvinvoinnissa
Lehmien hyvinvoinnin ja tuotoksen on todettu olevan paras 
vapaalla lehmäliikenteellä. Tilavan lypsykarsinan ja läpikulkueläin-
liikenteen (I-flow) avulla lehmäliikenne on sujuvaa. Robotin käsivarsi 
on aiempaa hiljaisempi, nopeampi ja tehokkaampi. Tämä lisää leh-
mien käyntejä robotilla sekä parantaa robotin suorituskykyä.

Uusi aikakausi helppokäyttöisyydessä
Uudistetun, älykkään käyttöliittymän ansiosta robottilypsyjärjestel-
mä on kaikille helppokäyttöinen. Kaikki tärkeät tiedot esitetään sel-
keinä näkyminä ja tavalliset toiminnot ovat nopeasti käytettävissä. 
Jopa ensimmäinen lypsykerta on todella helppo. Lelyn suunnitteli-
jat painottivat A5:n suunnittelussa järjestelmän parasta mahdollista 
käytettävyyttä, helppoutta ja huollettavuutta.

Uusi aikakausi investoinnin tuottavuudessa
Suunnittelimme koko järjestelmän uudelleen pienentääksemme tuo-
tantokustannuksia tuotettua maitokiloa kohden. Tuloksena tästä on 
uusi hybridikäsivarsi. Se kuluttaa paineilmaa 75 prosenttia vähem-
män kuin aiempi malli. Hybridikäsivarsi kiinnittää lypsimet nopeasti 
ja varmasti. Tuloksena onnistuneet lypsyt ja suuri lypsykapasiteetti.

Uusi aikakausi luotettavuudessa
Erinomaisen toimintavarmuuden ja käytettävyyden varmistamisek-
si vaihdoimme tärkeitä komponentteja ja pidensimme toisten käyt-
töikää. Maailmanlaajuinen testiohjelma toteutettiin seitsemässä eri 
maassa, 30 eri tilalla ja yhteensä 60 robotilla puolentoista vuoden ai-
kana. Se oli vaativin robottijärjestelmälle koskaan tehty testiohjelma.
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Lely Calm -
juottoautomaatti

Lely Luna -
karjaharja

Lely Calm -juottoautomaatin avulla vasi-
koiden hoito helpottuu ja saat yksilöllisen 
ruokinnan isommallekin eläinmäärälle. 
Lely Calm -juottoautomaatin voit valita mai-
to-, jauhe- tai yhdistelmäkoneena. Automaat-
tisen ruokinnan avulla juottomäärän nosto ja 
vieroitus vasikan iän mukaan tapahtuvat hel-
posti ja varmistat parhaan mahdollisen kas-
vutuloksen. 

Lely Luna -karjaharja tarjoaa lehmillesi
optimaalista mukavuutta. Lehmät voivat 
harjata itseään useita kertoja päivässä nis-
kan ja selän alueelta. Harja pyörii molempiin 
suuntiin ja käynnistyy lehmän tönäisystä. 
Lunan käytön tuloksena onnellisemmat ja 
puhtaammat lehmät. 

Lue lisää verkkosivuiltamme www.nhk.fi

Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

• Useat juottokerrat
• Optimaalinen kasvu
• Työn säästö
• Helppokäyttöinen

• Kestävä
• Puhtaat eläimet
• Helppo asentaa
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Lely Vector -automaattinen ruokintajärjestelmä 

Älykäs ruokinta on nykypäivää. Useammin tehtävä ruokinta ja re-
hunsiirto kannattavat. Lely Vectorilla ruokit lehmät oikeaan ai-
kaan ja riittävällä rehumäärällä. Karjan ruokkiminen Lely Vectorilla 
antaa tilalle enemmän ymmärrystä ruokintastrategian tehokuudesta 
ja tuottavuudesta. Lelyn T4C-tuotannonhallintajärjestelmään voidaan 
yhdistää useita Lely-laitteita, jolloin se antaa tuottajalle kokonaisnäke-
myksen maatilan tuotannosta.

Lely Vector -järjestelmä sopii niin maito- kuin lihakarjatilalle. 

Huomioi nämä faktat

• Eläinten hyvinvointi
• Kustannustehokkuus
• Työn säästö
• 24/7 huoltopalvelut

Kysy lisätiedot Mikolta: 050 436 2224 tai mikko.holmstrom@nhk.fi

Järjestämme huhtikuussa Vector-ruokintapäiviä
Tule mukaan tutustumaan automaattiseen Lely Vector -ruokintajär-
jestelmään käytännössä. Ruokintapäivien aikana perehdymme ruo-
kintaan, tutustumme Lely Vectorin toimintaan ja käymme läpi auto-
maattisen ruokinnan etuja.

Seuraa ilmoitteluamme verkkosivuiltamme www.nhk.fi ja 
Facebookissa www.facebook.com/nhkgroup/
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Lely Discovery - 
puhdistusrobotti

Lely Juno - 
automaattinen
rehunsiirtäjä

Lely Discovery -puhdistusrobotilla pidät 
navetan aina puhtaana. Akkutoiminen laite 
puhdistaa navetan lattiat säännöllisin väliajoin. 
Discovery-puhdistusrobotin voit valita perus-
mallisena ja/tai vesimallina.

Lely Juno -rehunsiirtäjän ansiosta rehua
on aina tarjolla. Sen avulla varmistat eläinten 
riittävän rehunsaannin. Rehunsiirto aktivoi eläi-
miä tulemaan syömään sekä lisää syöntiä. Au-
tomaattisen rehunsiirron avulla helpotat omaa 
työtäsi ja varmistat eläinten tuottavuuden.

Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

• Aina puhdas lattia
• Parempi sorkkaterveys
• Parempi utareterveys
• Työn säästö

• Lisää käyntejä robotilla
• Parempi rehunsyönti ja tuotos
• Vakaampi pötsin pH
• Vähemmän stressiä 
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Toteutus: NHK-Keskus Oy 
Lautatarhankatu 3, 13110 HML
Paino: Lehtisepät Oy, JKL
Painos: n. 90 000 kpl
Jakelu: Liitteenä MT:n välissä
Palaute: viestinta@nhk.fi

Kaikki myynnin sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@nhk.fi

Työkone- sekä varaosa- ja tarvikemyyjämme

Lypsyrobotti- ja Robora-pihattomyyjämme

HÄMEENLINNA
Lautatarhankatu 3, 13110 HML

ETELÄ-POHJANMAA
Jorma Rantala 040 901 1257 

POHJANMAA/ÖSTERBOTTEN,
KESKI-POHJANMAA 
Joakim Vidjeskog 040 901 1243
Mikael Pettersson 050 472 7664

ETELÄ-KARJALA, KYMENLAAKSO,
PÄIJÄT-HÄME, ETELÄ-SAVO
Tapani Komonen 040 901 1248 

SATAKUNTA, PIRKANMAA,
VARSINAIS-SUOMI
Juha Vähäkallio 043 211 3941 

UUSIMAA, KANTA-HÄME
Perttu Pohjola 050 590 2310
Jussi Savander 045 124 9002 

KOKO SUOMI Lely Vector -myynti
Mikko Holmström 050 463 2224

JOENSUU
Pamilonkatu 30, 80130 Joensuu

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2, 40320 Jyväskylä

LOIMAA
Kartanomäenkatu 26, 32200 Loimaa

KOKKOLA
Indolantie 2, 67600 Kokkola

POHJOIS-POHJANMAA,
POHJOIS-SUOMI
Ari Koivisto 050 512 7778

KESKI-POHJANMAA,
POHJOIS-SAVO
Jarno Lukkarinen 050 465 4566
Mikko Holmström 050 463 2224

POHJOIS-SAVO, KAINUU
Simo Jokinen 046 859 0112

POHJOIS-KARJALA
Kimmo Pennanen 050 596 7687

JUVA
Osaketie 7b, 51900 Juva

LOVIISA
Granholmantie 7, 07880 Liljendal

OULU
Planeettatie 4A, 90450 Kempele

KUOPIO
Tietäjäntie 4, 70900 Toivala

SEINÄJOKI
Rullatie 1, 60150 Seinäjoki

YLIVIESKA
Ruutihaantie 17c, 84100 Ylivieska

Työkonemyynti
Timo Laurell 050 452 0112

Varaosa- ja tarvikemyynti
Marko Aho 043 211 3928

Työkonemyynti
Pauli Markkanen 045 124 9003

Varaosa- ja tarvikemyynti
Arttu Pulliainen 050 355 1225

Työkonemyynti
Markku Kauppinen 043 211 3292

Varaosa- ja tarvikemyynti
Sauli Paananen 050 415 6082

Työkonemyynti
Tommi Syrjälä 050 574 0700

Työkonemyynti
Maskinförsäljning
Niklas Lindqvist 050 476 2444

Varaosa- ja tarvikemyynti
Kim Rintala 050 470 9055

Työkonemyynti
Raimo Trygg 040 901 1247

Varaosa- ja tarvikemyynti
Kati Haataja 050 577 6142

Työkonemyynti 
Maskinförsäljning
Jan-Mikael Evertson 040 560 1982

Työkonemyynti
Jari Leinonen 043 211 3622

Varaosa- ja tarvikemyynti
Matti Huovinen 050 447 8763

Työkonemyynti
Pauli Markkanen 045 124 9003

Varaosa- ja tarvikemyynti
Eveliina Jussila 050 592 8850

Työkonemyynti
Pekka Karhukorpi 040 901 1239

Työkonemyynti
Jaakko Lilja 050 443 3110

Varaosa- ja tarvikemyynti
Anu Nurminen 050 575 4883

Työkonemyynti
Jukka Nousiainen 050 466 9209

Varaosa- ja tarvikemyynti
Petri Tapaninaho 046 878 2587

Lehden hinnat ovat voimassa 30.6.2020 saakka ellei toisin mainita tai 
niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. 
Tarkista ajankohtaiset hinta- ja tuotetiedot myyjiltä. Kaikki hinnat 
sisältävät 24 % alv ellei toisin mainita.

facebook.com/nhkgroup/

instagram.com/nhkgroup/

nhk.fi

IISALMI
Valimokatu 2, 74120 Iisalmi

Myyntimme valmiina palvelemaan
ympäri Suomen
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