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JCB Series III Agri TL4 -kurottajalla 

mukavuutta kuormaustyöhön

Työkonemyyjämme valmiina palvelemaan

Uusi CommandPlus-ohjaamo:
• Paras ohjaamomme koskaan. Erinomai-

nen näkyvyys, todella alhainen melutaso, 
ilmaistuin, ilmastointi

Tuottavuutta kuormaukseen:
• 4-portainen powershift-vaihteisto momen-

tinmuuntimen lukituksella, 40 km/h

Tehokkuutta kuormaukseen:
• Nopea hydrauliikka ja parantunut nostoteho 

koko mallistossa 

Taloudellisuutta kuormaukseen:
• Todistetusti taloudellinen JCB Ecomax 

-moottori 81 kW

Järjestelmällisyyttä  
kuormaukseen:
• LiveLink-etäseurantajärjestelmä, jonka avulla 

voit seurata konetta ja sen käyttöä etänä
Kysy JCB Finance -osamaksu-
rahoituksesta, esimerkiksi 
36 kuukautta korko 1,29 %

Katso video 
JCB Series III Agri 

-kurottajasta
Jatkotakuu 
5 vuotta / 4 000 tuntia 
1,63 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus 
5 vuotta / 4 000 tuntia 
2,18 € alv 0 % / tunti

HÄMEENLINNA
Timo Laurell 
050 452 0112

SEINÄJOKI
Pekka Karhukorpi 
040 901 1239

KUOPIO
Pauli Markkanen 
045 124 9003

JUVA
Raimo Trygg 
040 901 1247

SEINÄJOKI
Jaakko Lilja 
050 443 3110

LOIMAA
Tommi Syrjälä 
050 574 0700

JYVÄSKYLÄ
Markku Kauppinen 
043 211 3292

YLIVIESKA
Ilkka Pirkola 
050 572 0630

LOVIISA
Jan-Mikael Evertson 
040 560 1982

KOKKOLA
Niklas Lindqvist 
050 476 2444

OULU
Jari Leinonen 
043 211 3622

Tarkemmat yhteystietomme löytyvät osoitteesta nhk.fiKaikki myynnin sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@nhk.fi
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JCB Telemaster 
320 S
Tilan monitaitoisin kone

Teleskooppinen pyöräkuormain on luotu 
maatilan töihin: sen runko, puomi ja muut 
pääosat on suunniteltu kestämään pitkä-
kestoista ja toistuvaa rasitusta. JCB:n eri-
tyisesti maatalouskäyttöön suunnittelemat ja 
valmistamat hydraulisylinterit, ohjaamot, ak-
selit, voimansiirrot ja moottorit toimivat sau-
mattomasti yhteen.

Huomioi nämä faktat

• Erinomainen näkyvyys tilavasta 
ohjaamosta

• Ulottuvuus 5,2 m
• 145 hv / 560 Nm / 4,8 l  

JCB DIESELMAX -moottori
• 6-portainen Powershift-vaihteisto 

lukittuvalla momentinmuuntimella
• Kitkalukot etu- ja taka-akselilla
• Erinomainen pusku- ja  

etenemiskyky
• LiveLink-etäseurantajärjestelmä

Myös näihin koneisiin tarjolla  JCB Finance -osamaksurahoitus, esimerkiksi 36 kuukautta korko 1,59 %

JCB Telemasteriin on tarjolla edullinen JCB Finance -osamaksurahoitus, esimerkiksi 36 kk korko 1,59 %.

JCB:n pyöräkuormaimet nostavat 
kuormaustyön tehokkuuden uudelle tasolle
Pystyvät ja kestävät JCB:n pyöräkuormaimet ovat kompakteja tehopakkauksia, joilla kuormaus-
työt sujuvat ketterästi. Pieni kulutus ja edullinen huoltosopimus tuovat selvää säästöä.

Jatkotakuu 
3 vuotta / 3 000 tuntia 
0,56 € alv 0 % / tunti

Jatkotakuu 
3 vuotta / 3 000 tuntia 
0,66 € alv 0% / tunti

Huoltosopimus 
3 vuotta / 3 000 tuntia 
1,73 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus 
3 vuotta / 3 000 tuntia 
1,50 € alv 0 % / tunti

JCB 403 JCB 409

Jatkotakuu 
5 vuotta / 4 000 tuntia 
2,12 € alv 0 % / tunti

Huoltosopimus 
5 vuotta / 4 000 tuntia
0,98 € alv 0%
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-karhottimet
Karhotus tehostaa korjuuta huomattavas-
ti verrattuna karhottamattomaan peltoon. 
PÖTTINGERin karhottimet sopivat niin pienille 
aloille ja traktoreille kuin urakointiluokaltaan 
suuriinkin karhotustarpeisiin.

PÖTTINGER-karhottimet tunnetaan edelläkä-
vijöinä maanpinnanseurannassa. Maanpin-
nanseuranta on tärkeää, koska rehun epäpuh-
taudet vaikuttavat suoraan tuotokseen. Puh-
dasta rehua syövät eläimet pysyvät terveinä, 
tuottavat paremmin ja parantavat tilan kan-
nattavuutta. Karhotus on kriittinen työvaihe 
rehun puhtauden kannalta. Se myös tehostaa 
rehunkorjuuta, jolloin ympäristö kiittää, kun 
polttoaineenkulutus korjuussa pienenee.

PÖTTINGERin koneissa kiinnitetään erityis-
tä huomiota maanpinnanseurantaan. MULTI-
TAST-etukannatinpyörät tunnustelevat maan-
pintaa ja nostattavat roottoria ylös, jotta piik-
kivarsien piikit eivät siirrä maata rehun muka-
na karhoon. Roottorit ovat nivelletty runkoon 
niin, että niillä on keinumismahdollisuus. 

Roottorien nosto ja lasku käy hellävaraisesti, sil-
lä roottorien takapyörät ottavat maan vastaan 
ennen etupyöriä. Tällä estetään roottorin maa-
han sukeltaminen. Lisäksi roottorin pyörästös-
sä jokainen pyörä on säädettävissä erikseen.

Huomioi nämä faktat

TOP 962 C
• Työleveys: 8,9–9,6 m
• Hydraulinen työleveydensäätö
• 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 R17
• 6-pyöräinen roottorin alusta
• Sähköinen esivalinta 

roottoreiden erillisnostolle

TOP 612
• Työleveys: 5,9 m
• Karhon leveys: 1,0 m
• Nelipyöräinen roottorien alusta
• Paino: 1 010 kg
• Karhotuspressu

TOP 962 C –keskelle karhottava karhotin

Kysy tarkemmat ehdot työkonemyyjältämme.

TOP 612 –keskelle karhottava nostolaitekarhotin
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-niittokoneet
PÖTTINGER-niittokonevalikoima laaje-
nee jatkuvasti, ja suuret innovaatiot takaa-
vat koneiden pysymisen jatkossakin kehi-
tyskulun kärjessä. Edelläkävijyys, huikeat 
maanpinnanseurantaominaisuudet, laatu sekä 
pitkä käyttöikä ovat asioita, jotka on hyvä ot-
taa huomioon investointeja tehdessä. Laajas-
ta tuotevalikoimasta löytyy kone moneen eri 
käyttöön. Olemme varustelleet koneet sinulle 
jo valmiiksi. Vakiovarusteisiin kuuluu jokaisen 
niittolautasen alle tulevat 40 mm:ä korkeat 
korotusjalakset, joilla niittokorkeutta voidaan 
säätää monipuolisesti.

PÖTTINGERin niittokoneissa matalaprofiili-
nen teräpalkki päästää rehun vaivattomasti 
palkin yli nostamatta multaa rehun joukkoon. 
Pellon pinta säilyy hyvänä ja rehu puhtaa-
na. Tiukat käännökset sekä niitto hankalassa 
maastossa – jopa jyrkässä alamäessä – onnis-
tuvat helposti. Huoltoystävällinen suunnittelu 
varmistaa niittokoneen varman ja helpon käy-
tön sekä pidentää merkittävästi sen käyttöikää. 

Huomioi nämä faktat

NOVACAT 402
• Työleveys: 3,88 m
• Paino: 1 040 kg
• Karhonleveys: 3,2 m
• Korotusjalakset: 40 mm
• Hydraulinen laukaisulaite
• Hydraulinen kevennys
• Taittuminen kuljetusasentoon 

taakse
• Ulompi karhotuslautanen
• Pikakiinniketerät 

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO 
• Työleveys: 3,5 m
• Markkinoiden laajimmat liikevarat
• Pikakiinniketerät
• Neljä karhotuspyörää
• Karhon leveys: n. 1,6 m
• Jousikevennys
• Nostolaitteen korkeuden osoitin 

vetopäässä
• Keskitetyt rasvauspisteet
• 40 mm:n korotusjalakset
• Machine of the Year 2020

NOVACAT 402 –nostolaiteniittokone

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO -etuniittokone

Tarjoamme varuste-etuna karhonjakosarjan, joka jakaa työleveyden kahteen kar-
hoon. Karhonjakosarja vähentää rehun maahanpolkeutumista karhotusvaiheessa.

Tarjoamme varuste-etuna neljä karhotuspyörää. Karhon leveys noin 1,6 metriä.

Lue asiakastarina 
kotisivuiltamme.
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-paalaimet
PÖTTINGERin pyöröpaalaimet sopivat 
kaikille rehulaaduille ja kaikkiin olosuh-
teisiin. Sekä kiinteäkammioiset että muuttu-
vakammioiset pyöröpaalaimet toimivat kaikis-
sa olosuhteissa, olipa sitten kuivaa tai märkää 
ja paalattavana heinää tai säilörehua. Tehokas 
noukin nostaa karhon suurillakin ajonopeuk-
silla ja vaikeissa korjuuoloissa. Noukin on 
suunniteltu siten, että riski mullan nousemi-
sesta rehuun vähenee. Näin saavutetaan paras 
mahdollinen rehun laatu. Jos työvoimaa ei ole 
riittävästi, paalausketjua voi tehostaa yhdis-
telmäpaalaimella, joka käärii paalin samalla 
koneella. Yksi kuski, yksi kone ja yksi traktori 
tekevät työn alusta loppuun. 

PÖTTINGER-pyöröpaalainmallistosta löyty-
vät niin muuttuvakammioiset yksikkö- ja yh-
distelmäpaalaimet kuin kiinteäkammioiset 
yksikkö- ja yhdistelmäpaalaimetkin. Yksik-
köpaalaimien MASTER-mallit on varustettu 
16-teräisellä silppurilla, jossa on käännettävät 
terät. PRO-mallin koneissa on 32 terää, mikä 
takaa paalainmarkkinoiden lyhyimmän sil-
punpituuden. Kaikissa pyöröpaalaimissa on 
terien huoltoa helpottava, sivulle kääntyvä te-
räpakka, joka takaa ergonomisen työasennon 
konetta huollettaessa. 

Huomioi nämä faktat

IMPRESS 125 F MASTER 
• Noukkimen leveys: 2,3 m
• Paalikoko: 1,25 x 1,20 m
• LIFTUP-roottori
• FLEXCUT-silppuri, 16 terää
• EASY MOVE  

-teräpakan sivulleveto
• Terien ryhmävalinta: 16, 8 + 8 ja 

yksittäiset terät
• Keskitetyt rasvauspisteet
• Select Control -hallintalaite
• 18 paalikammion telaa
• 50 mm:n laakerit
• Renkaat: 620/40 R22,5

IMPRESS 155 V MASTER
• Noukkimen leveys: 2,3 m
• Paalikoko: 90–155 cm
• LIFTUP-roottori
• FLEXCUT-silppuri, 16 terää
• EASY MOVE  

-teräpakan sivulleveto
• 3 paalikammion hihnaa
• Ohjaimesta säädettävä paalin 

tiukkuus
• Kolmiportainen paalin  

ytimensäätö
• Keskitetyt rasvauspisteet
• Select Control -hallintalaite
• Renkaat: 620/40 R22,5

IMPRESS 125 F MASTER –kiinteäkammioinen pyöröpaalain

IMPRESS 155 V MASTER -muuttuvakammioinen pyöröpaalain

IMPRESS 125 F MASTER- ja IMPRESS 155 V MASTER -paalaimia 
on saatavilla vain rajoitettu erä.

Kysy tarkemmat ehdot työkonemyyjältämme.
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IMPRESS 155 VC PRO – muovisidonta tuo 
paalaukseen monimuotoisuutta

PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO tarjo-
aa käyttäjälleen monenlaisia etuja. Paalai-
men terämäärä on huima, sillä missään muus-
sa koneessa ei ole 32 kappaletta silppurinteriä. 
Teoreettinen silpunpituus on 36 millimetriä. 
Silppurinterät ovat käännettävät, mikä takaa 
terävät terät jokaiseen paalauskertaan. 

Oletko koskaan irrottanut paalaimen teriä 
paalikammion kautta ja miettinyt, miten sen 
voisi tehdä helpommin? PÖTTINGER on miet-
tinyt tämänkin asian puolestasi. IMPRESS-
paalainten teräpakka voidaan vetää koneen 
sivuun, jolloin terien huolto on ergonomista 
ja onnistuu kätevästi seisten koneen vieressä. 
Terien ryhmävalinta mahdollistaa kaikkien 
terien, puolien terien tai yksittäisen terän käy-
tön aina olosuhteiden mukaan. LIFTUP-sullo-
ja vie paalattavan materiaalin paalikammioon 
sullojan yläpuolelta. Näin mahdollinen varise-
va materiaali palautuu takaisin sullojan kier-
toon ja menee paalikammioon. Onkin tutkit-
tu että IMPRESS-paalaimen varisemistappiot 
ovat huomattavasti vähäisemmät kuin paalai-
men, jossa teräpakka on sullojan alapuolella.
 
Muovisidonta muuttuvakammioisessa paa-
laimessa ei ole itsestäänselvyys. PÖTTINGER 
on tuonut muovisidonnan paalaimille kau-
delle 2020. Suomessa PÖTTINGER on tes-
tannut muovisidontakoneita, sillä jokaises-
sa maassa rehunpaalausajat sekä materiaalit 
hieman vaihtelevat. 

Huomioi nämä faktat

IMPRESS 155 VC PRO
• Paalikoko: 90–155 cm
• Terämäärä: 32 kpl
• Käännettävät terät
• Teliakselisto
• Renkaat: 520/55 R22,5 (vakiona)
• Muovi- ja verkkosidonta
• Paino: 7 700 kg (vakiovarustus)
• EASY MOVE  

-teräpakan sivulleveto
• 3 paalikammion hihnaa
• Keskitetyt rasvauspisteet
• Ohjaimesta säädettävä paalin 

koko ja paalin tiukkuus
• Kolmiportainen paalin  

ytimensäätö

Muovisidonta tuo paalaukseen monimuotoi-
suutta. Esimerkiksi oljille voidaan paalata sää-
suoja käyttämällä muovisidontaa. Jäisien paa-
lien avaaminen on helpompaa, kun paalit on 
sidottu muovilla. Lisäksi käärintä- ja sidonta-
muovit voidaan hävittää samaan paikkaan ei-
kä niitä tarvitse erikseen erotella. 

Kiinnostuitko? Nyt on aika toimia ja var-
mistaa laadukas muuttuvakammioinen  
IMPRESS-yhdistelmä muovisidonnalla seu-
raavalle rehukaudelle. 

Kysy lisätietoja 
PÖTTINGER-paalaimista 
työkonemyyjiltämme!
Yhteystiedot www.nhk.fi
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Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

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

noukin
• Vaunu täyttyy koko leveydeltä

Silppuri:
• Käännettävät terät varma- 

toimisella laukaisulaitteella
• Roottorin koko 840 mm / 2 100 mm
• Silpunpituus: 35 mm

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

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.

PÖTTINGER
SYNKRO
-kultivaattori
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.

• DURASTAR-kärjet jopa nelinkertaistavat 
kärkien käyttöiän

• Hanhenjalkaterät
• Reunantasauslevyt
• NOVA-laukaisulaite

Strautmann Giga-Vitesse CFS 4002:n ostajalle tarjoamme nyt 
veloituksetta uuden Smart 570 ISOBUS -ohjaimen. 

Kysy tarkemmat ehdot työkonemyyjältämme.
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Huomioi nämä faktatRock Tornado 
-kivenraivauskone

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.

• Kivikoko halkaisijaltaan:  
30–500 mm

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

Vaihtokoneiden loppuvuoden tyhjennyskampanja

Strautmann Super-Vitesse CFS 3501
• Noukinvaunu
• Vuosimalli: 2012
• Ajettu 1 300 rehukuormaa
• Sijainti: Seinäjoki

30 550 €
Jaakko Lilja: 050 443 3110

Strautmann Tera-Vitesse CFS 4601
• Kolmiakselinen noukinvaunu
• Vuosimalli: 2016
• Ajettu noin 1 700 rehukuormaa
• Sijainti: Kuopio

79 950 €
Pauli Markkanen: 045 124 9003

CLAAS RO455 Uniwrap
• Yhdistelmäpaalain
• Vuosimalli: 2013
• Paalimäärä: 10 800 paalia
• Sijainti: Jyväskylä

37 000 €
Markku Kauppinen: 043 211 3292

JCB 8310 Fastrac
• Traktori
• Vuosimalli: 2014
• Käyttötunnit: 5 500 tuntia
• Sijainti: Seinäjoki

116 950 €
Pekka Karhukorpi: 040 901 1239

JCB 527-58 Agri
• Maatalouskurottaja
• Vuosimalli: 2013
• Käyttötunnit: 1 900 tuntia
• Sijainti: Loimaa

42 500 €
Tommi Syrjälä: 050 574 0700

PÖTTINGER TOP 1252 C
• Karhotin
• Vuosimalli: 2017
• Kattavat ominaisuudet
• Sijainti: Hämeenlinna

46 000 €
Timo Laurell: 050 452 0112

Nyt on erinomainen aika hankkia NHK-laatuvaihdokki, sillä aloitimme valikoituja vaihtokoneita koskevan loppuvuoden 
tyhjennyskampanjan. Voit tarkastella koko vaihtokonevalikoimaamme osoitteessa www.nhk.fi.  
Vaihtokonehinnat alv 0 %. 

Katso video 
Rock Tornadosta 
tositoimissa.

Tutustu kaikkiin 
kampanjakoneisiin 

kotisivuillamme.
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Meiltä 
alkuperäiset 
KUHN-varaosat
Kauden päätteeksi on hyvä tarkastaa ko-
nekalusto, kun huoltotarpeet ovat hyvässä 
muistissa. Saat alkuperäiset KUHN-varaosat 
kaikista NHK:n myymälöistä tai verkkokau-
pasta suoraan kotiovelle toimitettuna.

Tarjoamme ennakkokampanjamme 
aikana 10 % alennuksen varaosista 
niin pienempään kuin isompaankin 
kone-remonttiin. 
Kampanja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Myymme osat halutessanne työkonehuol-
tomme asentamina. Kysy lisää varaosa-
myyjiltämme ja varmista ensi kauden suju-
va rehunteko! 

 

PÖTTINGER
-varaosat -15 %
talvikaudella
Kunnosta koneesi ensi kautta varten alku-
peräisillä PÖTTINGER-varaosilla! 
Toimitamme varaosien ostajalle veloituksetta 
PÖTTINGER-bermudashortsit, -poolopaidan ja 
-aurinkolasit.

Kampanja on voimassa 31.3.2021 asti.
• Osatilauksen arvon on oltava vähintään 

500 € alv 0 % alennuksen jälkeen.
• Tilausta tehdessänne ilmoittakaa vaateko-

konne varaosamyyjällemme ja varmista-
kaa samalla toimitusosoite.

• Osat toimitetaan 30.4.2021 mennessä.

Tarkasta myös verkkokauppamme 
tarjonta www.nhk-verkkokauppa.fi

Varaosamyyntinumero  
03 628 6650 (pvm/ppm) 
Palvelee ma-pe kello 8–16.

Vähän parempaa päälle!
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Onnistunut säilörehu on niin lihan- kuin 
maidontuotannon peruskulmakiviä. Laa-
dukkailla rehuntekotarvikkeilla varmis-
tat myös rehun laadun. Toimivien tuot-
teiden kanssa säästyy aikaa ja työnteko 
on nautinnollista.
 
Valikoimissamme on Silotite-käärintäkal-
vot, Baletite GO -sidontakalvot, JUTA-paa-
lausverkot sekä SiloSolve-säilöntäaineet.

Silotiten käärintäkalvot tunnetaan ensiluok-
kaisesta laadustaan. Kaikki kalvot on valmis-
tettu aina vähintään viidellä kalvokerroksella, 
mikä takaa tasalaatuiset tuotteet. Liima on li-
sätty molemmille puolin kalvoa, mikä mini-
moi hapen pääsyn kerrosten läpi ja varmistaa, 
ettei ”häntiä” ilmaannu paaleihin. 

Baletite GO -sidontakalvot ovat entistä pak-
sumpia ja kestävämpiä. Sidontakalvolla kää-
rittäessä paali saadaan ilmatiiviimmäksi 
kuin verkoilla sidottuna. Paalijätteen käsitte-
ly on helpompaa, kun jätteen voi putsaami-
sen jälkeen hävittää sen keräykseen soveltu-
villa paikoilla.

Silotite-käärintäkalvot 
• 1 500 m * 750 mm, 25 µm, pahvipakkaus
• 1 650 m * 750 mm, 25 µm, muovikääre
• 2 000 m * 750 mm, 20 µm, muovikääre
Väreinä valkoinen ja vihreä

Baletite GO -sidontamuovit
• 1 650 m * 1 280 mm, 20 µm UV-suojattu
• 1 650 m * 1 380 mm, 20 µm

Ennakkomyynnissä Silotite-  
käärintäkalvot ja Baletite- 

sidontamuovit suoraan tilalle  
ilman rahtikuluja!

JUTA-paalausverkkojen suunnittelussa ja 
valmistuksessa pyritään aina täydellisyy-
teen. Verkon ominaisuuksia testataan sään-
nöllisesti eri paalainmalleilla, jotta verkon suo-
rituskyky, lujuus ja paalin peittävyys olisivat 
parhaat mahdolliset.

JUTAn verkot levittyvät paalin reunasta reu-
naan, ja kestävyyden takaa korkea 270 kilo-
gramman vetolujuus. Punainen raita verkon 
lopussa kertoo verkon loppumisesta. Tuotteet 
ovat UV-suojattuja. Korkean laadun varmista-
miseksi rullissa on valmistusnumero, jolla ne 
voidaan jäljittää tuotantoprosessista alkaen.

JUTA-paalausverkot
• JUTA 1,25 m * 3 000 m
• JUTA 1,30 m * 3 000 m
• JUTA 1,25 m * 3 600 m
• JUTA 1,30 m * 3 600 m

Kaikki rehuntekoon NHK-Keskukselta

Kysy lisätietoja 
rehuntekotarvikkeista 
varaosamyyjiltämme!
Yhteystiedot www.nhk.fi
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SiloSolve 
– säilöntäaineiden kuningas

SiloSolven säilöntäaineista löytyy vaihtoehto jokaisen tilan tarpei-
siin. Olivatpa olosuhteet optimaaliset tai haastavat, SiloSolven säi-
löntäaineilla varmistat rehusi arvokkaiden ravinteiden säilymisen. 

SiloSolve FC:n sisältämät bakteerikannat luovat nopeasti hapettomat 
olosuhteet ja estävät rehun pilaantumista. FC-tuotteiden samat bak-
teerikannat ehkäisevät myös jälkilämpenemistä, mikä säästää rehun 
tärkeitä ravintoaineita. Saatavissa on tuotteet tavanomaiseen sekä 
luomutuotantoon. 
 
FC-tuotteissa on aito ja alkuperäinen Chr. Hansenin kehittämä Lacto-
bacillus buchneri -bakteerikanta, joka ehkäisee jälkilämpenemistä jopa 
kymmenellä vuorokaudella. 

Kun olosuhteet ovat haastavat ja rehun kuiva-aineprosentti painuu alle 
30:n, valintasi on SiloSolve MC O. Sen bakteerikannat ehkäisevät hai-
tallisen Clostridia-bakteerin kehittymistä ja sen myötä voihapon muo-
dostumista säilörehussa.

SiloSolve-säilöntäaineet:
• SiloSolve FC 200 g annospussi: riittävyys 100 000 kg/rehua
• SiloSolve FC EKO 100 g annospussi: riittävyys 50 000 kg/rehua
• SiloSolve MC O 100 g annospussi: riittävyys 50 000 kg/rehua

HÄMEENLINNA
Lautatarhankatu 3, 13110 HML

JOENSUU
Pamilonkatu 30, 80130 Joensuu

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2, 40320 Jyväskylä

KOKKOLA
Indolantie 2, 67600 Kokkola

OULU
Planeettatie 4A, 90450 Kempele

KUOPIO
Tietäjäntie 4, 70900 Toivala

YLIVIESKA
Ruutihaantie 17c, 84100 Ylivieska

Marko Aho 043 211 3928 Arttu Pulliainen 050 355 1225

Sauli Paananen 050 415 6082 Kim Rintala 050 470 9055

Kati Haataja 050 577 6142

Matti Huovinen 050 447 8763

Eveliina Jussila 050 592 8850

Petri Tapaninaho 046 878 2587

IISALMI
Valimokatu 2, 74120 Iisalmi

SEINÄJOKI
Rullatie 1, 60510 Seinäjoki

Anu Nurminen 050 575 4883

Varaosa- ja 
tarvikemyyjämme tukenasi

Huoltoneuvonnan numero  
0600 418 273 (0,30 €/min + pvm/ppm) 
Palvelee ma-pe kello 8–16.

Varaosamyyntinumero  
03 628 6650 (pvm/ppm) 
Palvelee ma-pe kello 8–16.

Varaosien ennakkokauppa on käynnistynyt! Kysy ennakkotarjoukset varaosamyyjiltämme.  
Kun tilaat varaosat työkonehuoltomme vaihtamina, saat lisäalennuksen.

Kaikki sähköpostit muotoa: 
etunimi.sukunimi@nhk.fi

ConfortDry – tehokas kuivike eläinten 
hyvinvoinnin tueksi

Tehokas kuivitus parantaa eläinten hyvinvointia. ConfortDry-kuivikkeen 
antiseptiset ainesosat tuhoavat haitallisia mikro-organismeja sekä vä-
hentävät niiden lisääntymismahdollisuuksia poistamalla kosteutta.

ConfortDry-kuivikkeen pH-arvo on neutraali eikä se ärsytä ihoa tai li-
makalvoja. Utareterveys pysyy parempana hellävaraisen koostumuk-
sen ja desinfioivan vaikutuksen avulla. Jauhemaisella kuivikkeella on 
helppo hoitaa myös pienet ihovauriot.

ConfortDry-kuivike on erittäin imukykyinen: 
Yksi kilogramma ConfortDry:ta imee itseensä noin kolme litraa vettä. 
ConfortDry:ta voidaan käyttää ainoana kuivikkeena tai sekoitettuna 
muihin kuivitusmateriaaleihin.

• Sisältö: Imukykyiset mineraa-
liaineet, imukykyiset kasviai-
neet, merilevä, eteeriset öljyt

• Koostumus: jauhe
• Väri: valkoinen
• Eukalyptuksen tuoksu
• 100 % biohajoava
• Antibakteeriset  

ominaisuudet: Escherichia 
coli, stafylokokki, streptokokki, 
Clostridium difflicile, salmonella, 
fusobakteerit ja sienet

Kysy lisätietoja Janilta: 
040 901 1258 
jani.perala@nhk.fi
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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 – robotteja on Suomessa toiminnassa jo 
yli 250 kappaletta!

Nyt voit saada Lely A5 -robotin tilallesi jo tammikuun toimitukseen. 
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää robotin ominaisuuksista ja mah-
dollisuuksista. 

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.

Kysy lisätietoja Janilta: 
040 901 1258 
jani.perala@nhk.fi
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Huomioi nämä faktat

Huomioi nämä faktat

Lely Discovery 
120 Collector 

Lely Juno
-automaattinen
rehunsiirtäjä

Lely Discovery 120 Collector on kiinteiden 
lattioiden puhdistusrobotti vailla vertaa. 
Erittäin hyvän vastaanoton Suomessa saanut 
robotti siivoaa ahkerasti lehmiä häiritsemät-
tä. Sen käyttö parantaa lattian, parsipetien ja 
eläinten hygieniaa.

Lely Juno -rehunsiirtäjän ansiosta rehua
on aina tarjolla. Sen avulla varmistat eläin-
ten riittävän rehunsaannin. Rehunsiirto aktivoi 
eläimiä tulemaan syömään sekä lisää rehun-
syöntiä. Älykäs laite ei jumiudu suurenkaan re-
humäärän edessä. Automaattisen rehunsiirron 
avulla helpotat omaa työtäsi ja varmistat eläin-
ten tuottavuuden.

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

• Lisää käyntejä robotilla
• Parempi rehunsyönti ja tuotos
• Vakaampi pötsin pH
• Vähemmän stressiä 

Kysy lisätietoja 
Discovery-puhdistusratkaisuista 
robottimyyjiltämme!
Yhteystiedot www.nhk.fi

Lue asiakastarina 
kotisivuiltamme.
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POHJANMAA/
ÖSTERBOTTEN,
KESKI-POHJANMAA 
Mikael Pettersson 
050 472 7664

Huomioi nämä faktat

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

Lely Discovery 
-puhdistusrobotti
Lely Discovery eli tuttavallisemmin "puu-
his" on voittamaton puhdistusrobotti kaik-
kien ritilänavetoiden puhdistamiseen. Ak-
kutoiminen laite puhdistaa navetan lattiat sään-
nöllisin väliajoin. Discovery-puhdistusrobotin 
voit valita joko perus- tai vesimallina.

Lypsyrobotti- ja Robora-pihattomyyjämme valmiina 
palvelemaan ympäri Suomen

Tarkemmat yhteystietomme löytyvät osoitteesta nhk.fi

UUSIMAA, KANTA-HÄME
Perttu Pohjola 
050 590 2310

POHJOIS-KARJALA
Kimmo Pennanen 
050 596 7687

POHJOIS-SAVO, KAINUU
Simo Jokinen 
046 859 0112

ETELÄ-POHJANMAA
Matti Torvinen 
050 534 6004

UUSIMAA, KANTA-HÄME
Jussi Savander 
045 124 9002

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

KESKI-POHJANMAA,
POHJOIS-SAVO
Jarno Lukkarinen 
050 465 4566

KESKI-POHJANMAA,
POHJOIS-SAVO
Mikko Holmström 
050 463 2224

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

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

POHJANMAA/
ÖSTERBOTTEN,
KESKI-POHJANMAA 
Joakim Vidjeskog 
040 901 1243

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

Lehden hinnat ovat voimassa 31.12.2020 saakka ellei toisin mainita tai 
niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. 
Tarkista ajankohtaiset hinta- ja tuotetiedot myyjiltä. facebook.com/nhkgroup/

instagram.com/nhkgroup/

nhk.fi

perjantaina 27.11.

Julkaisemme perjantaina 27.11. paljon erilaisia 

kampanjoita lähes jokaisessa tuoteryhmässämme. 

Kampanjat tullaan esittelemään kotisivuillamme sekä 

sosiaalisen median kanavissamme. 

Kaikki kampanjat ovat voimassa vain perjantain 27.11. 

ajan, joten ole hereillä ja seuraa kanaviamme.

Psst. 
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