NHK-Keskuksen kevätjulkaisu
mainosliite

Nurmesta maitolasiin jo 30 vuotta

Ajankohtaista
toiminnassamme

Tutustu työkoneisiimme virtuaali- tai yksityisesittelyssä

Uudet työkonemyyjät
Jyväskylässä ja Ylivieskassa

Nimeni on Janne Ylönen ja asun Kangasniemellä.

Tiesitkö, että voit varata myyjältä työkoneesittelyn virtuaali- tai yksityisesittelynä?

Olen toiminut metsä- ja maatalousalalla koneiden parissa 7 vuotta. Työskentelin myös edeltävinä vuosina K-Raudassa myynnin puolella.

Työkoneen virtuaaliesittely tapahtuu esimerkiksi Teams-ohjelman välityksellä niin, että
asiantuntijamme esittelee koneen tärkeimpiä
ominaisuuksia.

Tavoittelemme NHK:lla täysivaltaista palvelua
luoden helpompaa arkea ja taloudellisia hyötyjä! Valikoimassamme on paljon laadukkaita
työkoneita.

Voit myös varata myyjiltä yksityisajan ja
mennä paikan päälle tutustumaan työkoneisiin. Koneita on kattavasti esillä toimipaikoissamme ympäri Suomen, joten kannattaa tiedustella lähimmän toimipaikkamme tarjontaa työkonemyyjältä..

Työkone- ja tarvikemyyntimme palvelee Jyväskylästä Juustokatu 2, tervetuloa.
050 567 6145
janne.ylonen@nhk.fi

Ota yhteyttä lähimpään työkonemyyjään
ja sovi esittelyaika. Kaikki yhteystiedot
www.nhk.fi
***

Tutustu lypsyrobottiin ja automaattiseen ruokintajärjestelmään henkilökohtaisessa
esittelyssä
Voit tutustua toiminnassa olevaan lypsyrobottiin ja automaattiseen ruokintajärjestelmään henkilökohtaisessa esittelyssä.
Pääset tutustumaan Lely Astronautiin ja Lely Vectoriin turvallisesti ja perinpohjaisesti. Esittelykohteita on ympäri Suomen, joten
kannattaa tiedustella lähimmältä lypsyrobottimyyjältämme, missä sinulle sopivin sijaitsee ja lähteä tutustumaan Lely Astronaut
-lypsyrobottiin sekä Lely Vector -automaattiseen ruokintajärjestelmään käytännössä.
Ota yhteyttä lähimpään robottimyyjään
ja sovi esittelyaika. Kaikki yhteystiedot
www.nhk.fi

Nimeni on Ilkka Pirkola ja asun Yppärissä.
Ennen NHK:n konemyyjän työtä toimin maatalousyrittäjänä sikatilalla kuusi vuotta. Sitä
ennen työskentelin teknisen myynnin parissa
pääkaupunkiseudulla ja Tampereella seitsemän vuotta.
Tavoitteenamme NHK:lla on luoda asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan palveluita kannattavan kotimaisen alkutuotannon kehittämiseksi.

Tutustu verkkokauppamme
tarjontaan:

Valikoimissamme on muun muassa PÖTTINGERin, Strautmannin, Sulkyn ja JCB:n laadukkaat työkoneet.
Työkone- ja tarvikemyyntimme palvelee Ylivieskassa Ruutihaantiellä, tervetuloa.
050 572 0630
ilkka.pirkola@nhk.fi
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Verkkokaupastamme tilaat
mutkattomasti niin
heinätyökoneiden varaosat
kuin pesuaineetkin ja
lähes kaiken siltä väliltä.

www.nhk-verkkokauppa.fi

JCB:n pyöräkuormaimet nostavat
kuormaustyön tehokkuuden uudelle tasolle

JCB Agri -valikoimamme laajeni isompiin,
6–15-tonnisiin pyöräkuormaimiin. Nyt
voimme tarjota entistä paremmin mitoitettuja kuormauskoneita myös isompiin kuormaustarpeisiin. Mallisto kattaa seitsemän
pyöräkuormainta, jotka kaikki ovat maatalouskäyttöä varten varusteltuja.
Kuormaa mukavammin
CommandPlus-ohjaamossa kuljettaja viihtyy,
eikä pitkäkään työrupeama rasita liikaa. Automaatti-ilmastoidussa ohjaamossa on alhainen melutaso ja tehokkaasti suodatettu raitis
sisäilma. Kuljettajan näkymä on kuormainmallista riippumatta esteteetön joka suuntaan. Hallintalaitteet on sijoitettu siten, että
kuljettajan keskittyminen varsinaiseen työhön ei häiriinny.

sekä koneen kuormitusastetta. LiveLink toimii myös huollon apuvälineenä ja muistuttelee lähestyvistä määräaikaishuolloista.
Tehokas S-sarja
Mallit 413 S, 419 S ja 435 S ovat JCB Agri -pyöräkuormaajien tehonyrkit. S-merkintä tarkoittaa ylivoimaista teho/painosuhdetta, 17 hevosvoimaa / 1000 kilogrammaa. Nämä mallit
sopivat ominaisuuksiltaan täydellisesti maatalouden tarpeisiin, ja koneet ovat valmiiksi erittäin kattavasti varusteltuja.

Tarjoamme JCBpyöräkuormaimiin
JCB Finance
-osamaksurahoituksen korko alkaen
1,49 % kuukaudessa

Kuormaa taloudellisemmin
Pyöräkuormaajamalliston Stage V -päästöluokan moottorit ovat energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä. Automaattinen start/stop-toiminto
vähentää turhaa joutokäyntiä ja säästää polttoainetta. Voimansiirto on toteutettu mallista
411 ylöspäin Powershift-vaihteistolla ja momentinmuuntimella, S-malleissa momentinmuuntimen lukitus on vakiovarusteena. Nämä ratkaisut varmistavat voiman tehokkaan
siirtymisen renkaille eikä energia muutu pelkästään lämmöksi ja ääneksi.
Kuormaa älykkäämmin
JCB:n pyöräkuormaimet on varustettu LiveLink-etäseurantajärjestelmällä. Sen kautta
voidaan seurata muun muassa tuntikulutusta
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JCB Fastrac 8330 – maailman mukavin,
nopein ja monipuolisin traktori
Tee työt nopeammin
JCB Fastrac 8000 -sarjan koneet ovat ainoita
sarjavalmisteisia traktoreita, jotka voi rekisteröidä 70 km/h-nopeudelle. Jotta työskentely olisi myös turvallista, Fastracissa on oikein
mitoitetut ABS-jarrut ja hydraulinen jousitus
sekä etu- että taka-akselilla. Kovista menohaluista huolimatta Fastrac on vaivaton käsitellä. Jousituksen ansiosta vetävillä (tai jarruttavilla) pyörillä on aina pitoa.
Tee työt mukavammin
Jousituksen lisäksi kuljettaja nauttii akseleiden keskelle sijoitetun CommandPlus-ohjaamon tarjoamasta mukavuudesta. Näkyvyys
eteen ja taakse on mainio, ja lisänä on vielä
kameraoptio nostolaitteille ja -koukulle. Hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä. Isobus-ohjauksella ja GPS-automaattiohjauksella varustettuna Fastrac tarjoaa valmiudet uuden viljelyteknologian käyttöön.

Katso täältä
JCB Fastrac 8000
-sarjan esite
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Tee työt tuottavammin ja monipuolisemmin
Fastracin perusominaisuutena on 50:50-painonjakauma etu- ja taka-akselille, mikä tarkoittaa vetotöissä tasaista renkaiden pitoa niin
pellolla kuin tielläkin. Takanostolaitteen nostokyky on 10 tonnia ja eteen saa 3,5 tonnin nostolaitteen voimanulosottoineen. Rungollisen
rakenteensa ja jousituksensa ansiosta Fastrac
sopii erinomaisesti myös tienhoitotöihin.
Tee työt turvallisemmin
Fastracin ohjaamosta on erinomainen näkyvyys joka suuntaan. Isossa ohjaamossa riittää
raitista ilmaa, ja tasaisessa kyydissä ei kuljettajakaan väsy. Vireänä pysyvä kuljettaja on
ehkä suurin Fastracin turvallisuushyöty. Lisäksi mahdollisessa äkkitilanteessa Fastracin saa pysäytettyä todella nopeasti kahdella
jarrusatulalla varustetuilla ABS-levyjarruilla.
Fastracissa on vakiona ilma- ja hydraulijarrut
perävaunulle sekä ABS-ohjaus. LiveLink-seurantajärjestelmästä voi seurata koneen käyttöä etänä.

Huomioi
nämä
faktat
JCB Fastrac 8290

8,4 l AgcoPower 306 hp (228 kW)
1310 Nm@1500 rpm
Portaaton voimansiirto
2 nopeusaluetta
Paino: 11 390 kg
Maksimipaino: 18 000 kg

JCB Fastrac 8330

8,4 l AgcoPower 348 hp (260 kW)
1440 Nm@1500 rpm
Portaaton voimansiirto
2 nopeusaluetta
Paino: 11 390 kg
Maksimipaino: 18 000 kg

JCB 403 -mallisto
laajenee

Edullinen
käyttökuluiltaan
Huoltosopimus

JCB 403 Smart Power -pyöräkuormaimen perusmallin rinnalle on nyt tarjolla
403 Plus -malli. Siinä on mallimerkintänsä mukaisesti kaikkea enemmän! Stage V
-päästönormin saavuttava Perkins-moottori
tarjoaa 49 hv / 36 kW:n tehon, hydrauliikan
tuotto on kasvanut kolmanneksella ja koneen
painokin on hiukan lisääntynyt. Koneen huippunopeus on 30 kilometriä tunnissa.

3 vuotta / 3 000 tuntia
131,22 € alv 0 %/kk
1,57 € alv 0 %/tunti

Jatkotakuu,
Premier Cover

3 vuotta / 3 000 tuntia
46,55 € alv 0 %/ kk
0,56 € alv 0 %/ tunti

403 Smart Powerille ja Plussalle on valikoimassamme kaksi ohjaamovaihtoehtoa: taittuva katos tai lämmityslaitteella varustettu
umpiohjaamo. Sekä perusmallin että Plusmallin vakiovarustukset ovat varsin kattavat.
Plus-mallissa on Auto-Stop-toiminto, joka estää koneen turhaa joutokäyntiä ja vähentää
samalla kulutusta ja päästöjä. Myös LiveLinketäseurantajärjestelmä kuuluu Plus-mallin
vakiovarustukseen.

JCB 403
Smart Power 19 kW, 20 km/h

JCB 403
Plus 36 kW, 30 km/h

Esimerkki leasinghinnasta
436 €/kk alv 0 %

Esimerkki leasinghinnasta
510 €/kk alv 0 %

Leasingsopimus vaatii hyväksytyn rahoitussopimuksen rahoituslaitoksen kanssa. Hinnat ovat suuntaa antavat.

Isommat
JCB Telemaster
-mallit uudistuvat
Kurottavien pyöräkuormainten JCB Telemaster -mallisarjan isoimmat mallit, JCB
TM 320 S ja 420, uudistuvat tänä vuonna.
Uuden, Stage V -päästömääräykset täyttävän
moottorin lisäksi malli uudistuu kauttaaltaan.
Ohjaamo on aiempaa viihtyisämpi. Näkyvyys
puomille on parantunut kaarevan tuulilasin
ansiosta ja katkaisijat on sijoitettu yhteen paikkaan b-pilariin.

Huomioi
nämä
faktat
JCB TM 320 S

JCB Dieselmax 4,8 l
150 hp (112 kW), 600 Nm
8-portainen Power Shift 50 km/h
Muuttuvatilavuuksinen hydrauliikkapumppu, 160 l/min, 230 bar
Suurin nostokyky: 3,2 tn
Suurin nostokorkeus: 5,2 m

JCB TM 420 S

JCB Dieselmax 4,8 l
173 hp ( 129 kW) 690 Nm
8-portainen Power Shift 50 km/h
2 muuttuvatilavuuksista hydraulipumppua, 160 l/min, 260 bar
Suurin nostokyky: 4,1 tn
Suurin nostokorkeus: 5,45 m

Voimansiirto on muutettu 8-portaiseksi Powershift-laatikoksi, joka mahdollistaa nyt
50 km/h-siirtonopeuden. Lisäksi momentinmuunnin on mahdollista lukita vaihteilla 1–8
eteenpäin ja 1–4 taaksepäin. Nämä uudistukset
yhdessä entistä tehokkaampien moottoreiden
kanssa tekevät uusista Telemastereista lyömättömät omassa sarjassaan. Malliston suurin ja
tehokkain kuormain on täysin uusi TM 420 S,
jossa on luokkansa suorituskykyisin voimalinja ja tehokkain hydrauliikka.
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JCB Agri -kurottajat saivat
uudet moottorit ja varustelutasot
JCB Agri -kurottajat ovat saaneet Stage V
-päästömääräykset täyttävät uudet moottorit. Samalla myös koneiden varustelutaso ja
voimansiirto on uudistettu. Nyt on mahdollista valita portaaton Dualtech VT -vaihteisto myös Agri Super -varustelutason koneisiin.
Uudet JCB Dieselmax -moottorit ovat aiempaa

tehokkaampia ja vääntävämpiä, ja päästöt pysyvät kurissa ureakäsittelyllä ja hiukkassuodattimella. Pakokaasuja moottorissa kierrättävä EGR-järjestelmä on jäänyt pois. Kurottajissa on nyt automaattinen start/stop-toiminto,
joka estää turhaa tyhjäkäyntiä. Näin säästyy
polttoainetta ja myös hiukkaspäästöt vähene-

Edullinen
käyttökuluiltaan
Huoltosopimus

3 vuotta / 3 000 tuntia
175 € alv 0 %/kk
2,10 € alv 0 %/tunti

Jatkotakuu,
Premier Cover

3 vuotta / 3 000 tuntia
112 € alv 0 %/kk
1,35 € alv 0 %/tunti

Katso täältä
JCB Agri
-kurottajien esite

JCB 538-60 Agri TL 4
Esimerkki leasinghinnasta
1 150 €/kk alv 0 % *

* Leasingsopimus 60 kuukautta, ensimmäinen maksuerä
10 % ja koneen jäännösarvo 25 %. Leasingsopimus vaatii
hyväksytyn rahoitussopimuksen rahoituslaitoksen kanssa.
Hinta on suuntaa antava

Varmista tilasi tuotanto
JCB-generaattorilla
JCB:n varavoimageneraattorit takaavat, että saat virtaa silloin, kun sitä tarvitset. Generaattorien sähkönsyöttö on hyvälaatuista ja
tasaista, ja ne ovat polttoaineenkulutukseltaan
erittäin taloudellisia. Ennen kaikkea ne on tehty
kestämään säässä kuin säässä, ympäri vuoden.
Toimintavarma varavoimalähde huolehtii tilasi virransaannista luotettavasti. Häiriötilanteissa tekninen tukipalvelu on käytettävissäsi
vuorokauden ympäri.

Edullinen
käyttökuluiltaan
Huoltosopimus

5 vuotta, 1 kerta/vuosi
1 850 € alv 0 % *
*Sisältää työn ja huoltotarvikkeet,
ei kilometrikorvauksia.
6

PÖTTINGER
SYNKRO
NOVA 3020
-kultivaattori
SYNKRO-kultivaattorit on suunniteltu
moderniin sänkimuokkaukseen, 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 huoltovapaa ja kestää 550 kilogramman katkaisuvoiman. Jalaksen noustessa voiman tarve pienenee. Tällä ominaisuudella varmistetaan, että
kultivaattori ei nosta kiviä pintaan.

SYNKRO NOVA 3020

11
200
€
13 900 €
sis. alv 24 %

alv 0 %

Huomioi nämä faktat
• DURASTAR-kärjet jopa
nelinkertaistavat kärkien käyttöiän
• Hanhenjalkaterät
• Reunantasauslevyt
• NOVA-laukaisulaite

PÖTTINGER
SERVO
- huoletonta
kyntöä
PÖTTINGER-aurojen erittäin jäykkä ja innovatiivinen rakenne merkitsee tarkkaa ja
sujuvaa kyntöä. Ainutlaatuinen säätöjärjestelmä helpottaa työskentelyä erilaisissa olosuhteissa. Järeän päärungon lisäksi kyntöaurojen kriittisiä kohtia on vahvistettu entisestään.
Rungon sisäpuolella olevat tukitangot parantavat taivutuslujuutta jopa 25 prosenttia.
Oikeanlaiset siivet luovat täydellisen kyntöjäljen. Perinteisen terässiiven tilalle valitaan yhä
useammin teräksinen sälesiipi, joka murtaa
kyntöjälkeä selvästi enemmän. Lopputuloksena on tasaisempi kyntöjälki maalajeilla, jotka
eivät ole tarttuvia. Tarttuville maille on saatavilla muovisiipi, joka on kulutuskestävyydeltään kuitenkin lähellä teräksistä. Oikea siipi yhdistettynä esiauraan varmistaa täydellisen lopputuloksen. Esiaura heittää pintamaan
kyntövaon pohjalle, jolloin myös rikkakasvit
saadaan mullattua hyvin, eivätkä ne aiheuta
ongelmia tulevana kasvukautena.
NOVA-laukaisulaiteella varustettu aura takaa
kynnön jatkuvuuden. Jokainen ojaspari on varustettu itsenäisellä paineakulla, jolloin laukaisulaitteen toimiessa muiden ojasten laukaisupaine ei nouse vaan itse asiassa laskee. Tämä
ominaisuus varmistaa auran sujuvan toimimisen etenkin kivisissä olosuhteissa.

Huomioi nämä faktat
• Esiaurat multaavat rikkakasvit
vaon pohjalle
• NOVA-laukaisulaite
• Lukuisat eri siipivaihtoehdot
• SERVO-säätöjärjestelmä

SERVO-aurat

17
500
€
21 700 €
alkaen

alv 0 %

sis. alv 24 %
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PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO –
muovisidonnalla monimuotoisuutta paalaukseen
Rehunkorjuukausi on jo ovella ja nyt on oikea aika suunnitella tulevaa rehusesonkia.
Onko paalaimen vaihto ajankohtainen? Haluatko tehdä mahdollisimman lyhyttä silppua ja suurempia paaleja? Vastaus on PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO -yhdistelmäpaalain varustettuna muovisidonnalla.

Muovisidonta tuo paalaukseen monimuotoisuutta. Esimerkiksi oljille voidaan paalata sääsuoja käyttämällä muovisidontaa. Jäisien paalien avaaminen on helpompaa, kun paalit on
sidottu muovilla. Lisäksi käärintä- ja sidontamuovit voidaan hävittää samaan paikkaan eikä niitä tarvitse erikseen erotella.

Vähennä paalien lukumäärää ja nopeuta sekoitusaikaa apevaunussa – kustannussäästöt
ovat olennainen osa rehuntekoa. PÖTTINGER
IMPRESS -paalaimen 32 terää ovat verraton
apuväline, kun halutaan mahdollisimman paljon materiaalia yhteen paaliin. Silppurinterien
käännettävyys takaa niiden terävyyden jokaiseen paalauskertaan.

Kiinnostuitko? Kysy lähimmältä työkonemyyjältämme paalaimen yksityisesittelyä
ja varaa koeajo tulevalle kesälle 2021.
Yhteystiedot www.nhk.fi

Lyhyt silpunpituus pienentää myös paalien sekoitusaikaa seosrehuvaunussa, jolloin säästetään sekä aikaa että polttoainetta.

Huomioi
nämä
faktat
• Lyhyt silpunpituus 36 mm
• 32 käännettävää silppurinterää
• Muuttuvakammioinen paalikoko
välillä 80–155 cm
• Muovisidonta
• Renkaat 520/55 R22,5
• Markkinoiden tiukimmat paalit
• Helppo terien huolto

IMPRESS 155 VC PRO
Katso täältä
IMPRESS 155 VC PRO:n
virtuaaliesittely
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103
500
€
128 340 €
alkaen

sis. alv 24 %

alv 0 %

PÖTTINGER
TOP 842 C
–keskelle
karhottava
karhotin
PÖTTINGER-karhottimet tunnetaan maailmalla ja Suomessa edelläkävijöinä maanpinnanseurannassa. Miksi maanpinnanseuranta on tärkeää? Epäpuhtaudet rehussa vaikuttavat suoraan tuotokseen. Pellot ovat monesti epätasaisia johtuen ajourista, jotka aiheutuvat usein epäsuotuisista korjuukeleistä.
PÖTTINGER on kiinnittänyt koneissaan erityistä huomiota maanpinnanseurantaan.
MULTITAST-etukannatinpyörät tunnustelevat
maanpintaa ja nostattavat roottoria ylös, jotta piikkivarsien piikit eivät siirrä maata rehun
mukana karhoon.

Huomioi nämä faktat

TOP 842 C

26
000
€
32 240 €
alkaen

sis. alv 24 %

alv 0 %

•
•
•
•
•
•

Työleveys 7,7–8,4 m
Hydraulinen työleveydensäätö
MULTITAST-etukannatinpyörät
Renkaat 380/55-17
Roottoreiden erillisnosto
5-pyöräinen roottorin alusta

PÖTTINGER
NOVACAT A10 CF
–niittokone
Laatu, käyttäjäystävällisyys, kestävyys ja
monipuolisuus ovat vahvuuksia, kun puhutaan PÖTTINGERin heinätyökoneista.
Nämä kaikki ominaisuudet yhdistyvät NOVACAT-niittokoneissa. Niittokoneiden kuningas
NOVACAT A10 CF on ominaisuuksiltaan sitä,
mitä käyttäjät arvostavat.
PÖTTINGER NOVACAT A10 CF on sivusiirtoruuveilla varustettu kymmenen metriä leveä
perhosniittokone. Koneella voidaan niittää
koko 10 metrin työleveydeltä suoraan yhdeksi
karhoksi, mikä tehostaa niittotyötä. Karhon leveyttä pystytään säätämään hydraulisesti työleveyttä muuttamalla. Ruuviluukkujen avaaminen mahdollistaa levälleen niittämisen. Kone soveltuu niin paalain-, noukinvaunu- kuin
ajosilppuriketjuunkin.
Kiinnostuitko? Kysy lähimmältä työkonemyyjältämme yksityisesittelyä.
Yhteystiedot www.nhk.fi

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

40 mm:n korotusjalakset, jotka mahdollistavat korkean sängen
Hydraulinen ruuviluukkujen avaus
Hydraulinen työleveydensäätö välillä 8,88–9,62 m
Pikakiinniketerät

NOVACAT A 10 CF

47
000
€
58 280 €
alkaen

alv 0 %

sis. alv 24 %

9

Strautmann
-kuivalannanlevittimet
Strautmannilla on lähes 60 vuoden kokemus llevittimistä, joita se on kehittänyt jatkuvasti tyytyväisten käyttäjien tarpeiden
mukaisiksi. Tästä on hyötyä sinullekin!
Mitä tulee lujuuteen, pitkäikäisyyteen ja joustavuuteen, Strautmann on edelläkävijä. Suuri
kantokyky ja pitkä käyttöikä ovat hyvän levittimen tärkeimmät ominaisuudet.
Mallisto taipuu jokaiseen käyttötarkoitukseen. Halusit sitten karkeampaa levitystulosta
kapealla työleveydellä tai tarkkaa levitystulosta jopa 24 metriin asti, niin meillä on ratkaisu
näihin kaikkiin. Kaikki tarkkuuslevittimemme ovat läpäisseet tiukan DLG-testin.

Huomioi nämä faktat
Kysy tarjous toimitusvapaista
Strautmann-levittimistä työkonemyyjiltämme
Yhteystiedot www.nhk.fi

• Tasainen levitystulos
• Laaja mallisarja
• Hardox-kulutusosat

Strautmann Giga-Vitesse 02
-noukinvaunusarjan hyödyt
Uuden Strautmann Giga-Vitesse CFS 02 -sarjan
ominaisuuksiin kuuluu uusittu kuormauslaitteisto. Uusi noukin erottuu 2,25 metrin työleveytensä ja uusien, optimoidulla korkeussäädöllä varustettujen kannatinpyöriensä ansiosta. Uutta kuormauslaitteistoa varten kehitetty
integroitu roottori sulloo myös suuret karhot
luotettavasti silppurin läpi kuormatilaan.

Uudistettu voimansiirto
Sullojaroottorin voimansiirto on öljykylvyssä, ja roottoriin on integroitu planeettavaihde
• Pyörimisnopeuden lasku tapahtuu vasta
juuri ennen roottoria. Tästä johtuen vääntömomentti on pienempi käyttökoneistossa
•

Tallella ovat myös tutut ominaisuudet, kuten
rehun tasainen kuormaus, erinomainen silpun laatu ja Strautmann CFS -kuormauslaitteiston kevyt toiminta. Vuodelle 2021 02-sarja on lisäksi päivittynyt uudella Isobus Smart
570 -ohjaimella.

Levennetty noukin
Uusi 2,25 metriä leveä noukin vakiona
6 kpl V-muotoon kiinnitettyä piikkiriviä
Matala noukin mukautuu erinomaisesti
maanpinnan muotoihin
• Tasainen noukinta kaksitelaisen karhonohjaimen ansiosta
• Maantieajo mahdollista ilman kannatinpyörien kääntämistä

•
•
•
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Uusi integroitu sullojaroottori
Roottorin kokonaisleveys 2,10 metriä
Sullontaleveys kahdeksalla spiraalimaisesti kiinnitetyllä sullojansormirivillä 1,60 m
• Leveät karhot johdetaan kompaktisti sullontakanavaan

•
•

•
•
•
•
•

Uusi Exact Cut -terälaite
44-teräinen Exact Cut -terälaite
Silppurin terät ovat käännettävät
Silpunpituus 35 mm
Terien vaihto ilman työkaluja
Teräpalkin voi laskea hydraulisesti alas

Strautmann Verti-Mix Jokaiselle sopiva ruokintaratkaisu
Strautmannin ruokintalaitteet pystytään
räätälöimään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Seosrehuvaunu mahdollistaa ruokintaratkaisut, joiden avulla eläimet pysyvät fyysisesti hyväkuntoisina ja ovat vähemmän alttiita
sairastumaan.

•

Pyydä Verti-Mix-seosrehuvaunusta yksityisesittely
työkonemyyjiltämme.
Yhteystiedot www.nhk.fi

Lisälaidat
Voit muokata Verti-Mixin joustavasti omiin tarpeisiisi sopivaksi
kaksilla erikorkouisilla lisälaidoilla.

Seosrehuruokinta auttaa eläimiä pysymään
terveinä, koska ne saavat joka puraisulla samanlaista, tasalaatuista rehua. Tämä takaa
parhaan fysiologisen kunnon karjalle, riippumatta eläimen asemasta hierarkiassa. Jos ruoka-ainekset ovat erillään, arvoasteikossa ylempänä olevat eläimet syövät parhaat rehut.

•
•

•

Vario 2 -porrastettu sekoitusruuvi
Erilaisten terien sekä terien asentojen ansiosta kone sopeutuu yksilöllisesti rehukomponenttien eri ominaisuuksiin.Näin saadaan aikaan
tasalaatuinen rehuseos.

Vetoaisa
Kapea ja ketterä.
Helppo säätää korkeutta ja
vaihtaa ala- tai yläkiinnitykseen.

•

Yksilöllisiin tarpeisiin
Useat vaihtoehtoiset rehun purkutavat takaavat, että rehunjako
sopii parhaiten maatilallesi.

Turvaa rehunjako ja tehosta
kuivitusta Strautmannseosrehuvaunulla
Onko tilallasi tarvetta uusia kuivituskalusto tai seosrehuvaunu, mutta ison yhdistelmävaunun hankkiminen mietityttää? Olkipuhaltimella varustetulla Strautmann VertiMix 1251 -seosrehuvaunulla voit sekä kuivittaa
että jakaa rehua ja samalla saada vanhalle vaunulle lisää työvuosia. Suuren kuivituskapasiteetin kone on loistava varavaunu rehunjakoon
isollekin tilalle.

Kampanjakoneessa
nämä varusteet
• Olkipuhallin pyörivällä torvella
sekä syöttörummulla
• Tilavuus: 10 m3
• Purkuluukku rehulle
• 2-nopeusvaihteisto
• Sähköohjaus
• Innodur-kulutuspalat sekä
olkiterät
• Ei vaakalaitteita!

Verti-Mix 1251 -seosrehuvaunu olkipuhaltimella

33
800
€
41 910 €

alv 0 %

sis. alv 24 %
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Sulkyn pintalevittimet ovat äärimmäisen
kestäviä sekä tarkkoja
Yli 80 vuoden kokemus pintalevittimien
valmistuksesta takaa tänä päivänä kestävät, innovatiiviset sekä tarkat levittimet jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Sulkyn Fertitest-lannoitesovellus pitää sisällään
laajan määrän eri valmistajien lannoitteita asetuksineen. Näin kone saadaan nopeasti työkuntoon, vaikka lannoite matkalla vaihtuisikin.

Helppokäyttöisyyttä ja hallittavuutta
Sulky-pintalevittimen hallinta on täysin sähköistä. Ajonopeuden muutos säätää lannoitteen syöttöä, jolloin ajaminen helpottuu varsinkin epäsäännöllisillä lohkoilla. Levitin on
myös mahdollista yhdistää jo olemassa olevaan nykyaikaiseen ajo-opastimeen, jolloin
myös lohkoautomatiikka saadaan yhdistettyä
pintalevittimeen.

Tarkka ja vaivaton lannoitteen pintalevitys
Koneiden ominaisuuksiin kuuluu lohkoautomatiikka jo pienimmissäkin malleissa. Lohkoautomatiikan ja vaa’an avulla lannoitteet sijoitetaan peltoon mahdollisimman tarkasti.

DX 30+ WBP

alv 0 %

sis. alv 24 %

• Työleveys: 12–24 metriä
• Tilavuus: 2 100 litraa
• Hydrauliset sulkijat
• Reunarajain: 2D TRIBOARD
• Säiliön pressu
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Tunnettuja kestävyydestään
Sulkyn pintalevittimien pääkomponentit ovat
ruostumatonta terästä. Seitsemän vuoden takuu maalatuille pinnoille sekä kolmen vuoden
kulmavaihdetakuu kertovat Sulkyn tuotteiden
korkeasta laadusta.

Pintalevittimen Triboard-reunarajain takaa
vaivattoman ja hellävaraisen reunalevityksen lannoitetta rikkomatta. Reunalevityksessä

DX 20+

6
900
€
8 600 €

säädetään myös tiputuspaikkaa. Sähköisestä
ohjaimesta säätö on helppoa ja ohjain näyttää,
milloin reunalevitys on päällä.

13
700
€
16 900 €

X 40+ Econov

alv 0 %

sis. alv 24 %

• Työleveys: 18–28 metriä
• Tilavuus: 3 000 litraa
• Vision-ohjain
• Nopeus: GPS
• Sähköiset sulkijat
• Raunarajain: Sähköinen
2D TRIBOARD
• Säiliön pressu
• Vaaka
• Mahdollisuus kytkeä lohkoautomatiikkaan (6 lohkoa)

16
900
€
21 000 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

• Työleveys: 24–36 metriä
• Tilavuus: 3 200 litraa
• ISOLINK/ISOBUS-ohjain
• Nopeus: GPS
• Sähköiset sulkijat
• Raunarajain: 3D TRIBOARD
• Vaaka
• Mahdollisuus kytkeä lohkoautomatiikkaan (12 lohkoa)

Rock Tornadolla raivataan kiviä myös Baltiassa
Virolainen Agri Partner OÜ toimii Rock
Tornado -kivikoneiden jälleenmyyjänä
Baltian maissa. "Vielä suhteellisen nuori yritys myy myös monen muun suomalaisen maatalouskonevalmistajan koneita", kertoo yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Argo Kukk.
Kivenkeräyskoneet ovat kuuluneet yrityksen
valikoimiin alusta asti, mutta aiemmat valikoimissa olleet koneet eivät olleet riittävän
tehokkaita ja luotettavia isoille tiloille. Rock
Tornadon järeä rakenne ja muista poikkeava
kivienkeräystapa vakuuttivat Argon ja hänen
asiakkaansa heti alusta asti.

Argon Latviassa ja Liettuassa sijaitsevat asiakkaat keräävät Rock Tornado -kivikoneillansa kiviä noin 700–1000 hehtaarin alalta vuodessa, joten koneet joutuvat totisesti töihin.
Rock Tornadon ainutlaatuiset kivikarhottimet
muokkaavat koko koneen työleveyden tasaisesti. Tämän vuoksi asiakkaat voivat jättää yhden erillisen muokkauskerran kokonaan pois
ja näin nopeuttaa peltotöitänsä huomattavasti. "Tämä on yksi koneen monista hyvistä ominaisuuksista", Argo summaa lopuksi.

Katso video
Rock Tornadosta
tositoimissa.

TMC Cancela -kasvusto- ja
piennarmurskaimet
TMC Cancelan järeät kasvusto- ja piennarmurskaimet soveltuvat todella kovaan
käyttöön niin maatiloille kuin urakointiinkin. Suomen olosuhteissa kerääjäkasvikasvustot voivat kasvaa pitkiksi ja vahvoiksi.
Silloin ainoa oikea toimenpide on murskaus,
jolloin ravinteet vapautuvat takaisin peltoon.
Saatavilla on valtava valikoima erilaisia ja erilaisiin tarpeisiin sopivia kasvustomurskaimia.
Myyjämme auttavat valitsemaan ja räätälöimään niistä sopivan koneen tilalle kuin tilalle.

Tienvarsiniitto piennarmurskaimella on tehokasta. Kasvusto silppuuntuu pieneksi ja pajun
vesat murskautuvat, mikä hidastaa uudelleenkasvua. TMC-koneiden murskainroottorien
laakerointi on riittävän järeä myös suurten
pinta-alojen ja tienvarsien urakointiin. Murskaimen laakerimitoitus on moninkertaisesti
suurempi tavallisiin piennar- ja kesantomurskaimiin verrattuna.

TMC TDE-250 -piennarmurskain

TMC TJL-320D -kesantomurskain

alkaen

alkaen

14
000
€
17 360 €
sis. alv 24 %

• Työleveys: 2,5 m
• Vasaraterät, 26 kpl
• Paino: 1 255 kg
• Ulottuvuus: 409–3 660 mm
• Puun läpimitta max: 120 mm
• Roottorin nopeus: 2 250 r/min

alv 0 %

10
700
€
13 270 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

• Työleveys: 3,20 m
• Tehonhtarve: 160 hv
• Roottorin halkaisija: 463,1 mm
• Hihnojen lukumäärä: 6 kpl XPB
• Paino: 1 370 kg
• Y-terät
13

Esittelykoneet keväiseen kampanjahintaan
Toimipisteissämme esillä olleet kevään esittelykoneet myydään nyt erikoishintaan. Kysy työkonemyyjiltämme lisää
joustavista rahoitusratkaisuistamme. Tutustu kattavaan valikoimaan ja varmista laatukone kevään ja kesän töihin! Vaihtokonehinnat alv 0 %.

PÖTTINGER IMPRESS 125 F PRO

PÖTTINGER IMPRESS 155 V MASTER

PÖTTINGER TOP 1252 C

PÖTTINGER TERRASEM R4

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Kiinteäkammioinen yksikköpaalain
Paalikoko: 1,25 x 1,20 m
Noukkimen leveys: 2,3 m
Sijainti: Hämeenlinna

41 200 €

Timo Laurell: 050 452 0112

Muut.kamm. yksikköpaalain
Paalin halkaisija: 0,9–1,55 m
Verkkosidonta
Sijainti: Kuopio

48 900 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003

Keskelle karhottava karhotin
Työleveys: 8–12,5 m
Karhon leveys: 1,2–2,0 m
Sijainti: Hämeenlinna

55 700 €

Timo Laurell: 050 452 0112

Kylvölannoitin
Työleveys: 4 m
Säiliön tilavuus: 4000 l
Sijainti: Seinäjoki

64 500 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110

Tarjoamme myös näihin koneisiin
käytönopastuksen tilalla.
Esittelykoneissa voimassa uusien
koneiden tehdastakuu.
PÖTTINGER IMPRESS 125 FC PRO

PÖTTINGER TERRASEM C6

•
•
•
•

•
•
•
•

Kiint.kamm. yhdistelmäpaalain
Paalikoko: 1,25 x 1,20 m
Noukkimen leveys: 2,3 m
Sijainti: Loimaa

79 900 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700

Kylvölannoitin
Työleveys: 6 m
Säiliön tilavuus: 5100 l
Sijainti: Loimaa

Ota yhteyttä työkonemyyjiimme
ja kysy lisää.

100 720 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700

Työkonemyyjämme valmiina palvelemaan
HÄMEENLINNA
Timo Laurell
050 452 0112

JUVA
Raimo Trygg
040 901 1247

JYVÄSKYLÄ
Janne Ylönen
050 567 6145

KUOPIO
Pauli Markkanen
045 124 9003

LOIMAA
Tommi Syrjälä
050 574 0700

LOVIISA
Jan-Mikael Evertson
040 560 1982
även på svenska

OULU
Jari Leinonen
043 211 3622

SEINÄJOKI
Jaakko Lilja
050 443 3110

YLIVIESKA
Ilkka Pirkola
050 572 0630

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

Tarkemmat yhteystietomme löytyvät osoitteesta nhk.fi
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Valikoimistamme kaikki tuotteet
onnistuneeseen rehuntekoon
Onnistunut säilörehu on niin lihan- kuin maidontuotannon peruskulmakiviä. Laadukkailla rehuntekotarvikkeilla varmistat
myös rehun laadun. Toimivien tuotteiden kanssa säästyy aikaa
ja työnteko on nautinnollista.
Valikoimissamme on JUTA-paalausverkot, SiloSolve-säilöntäaineet sekä Silotite-käärintäkalvot.
Tuotteet voit tilata kätevästi ja turvallisesti tilasi pihalle toimitettuna suoraan varaosa- ja tarvikemyyjiltämme.

SiloSolve FC ja SiloSolve FC EKO
SiloSolve FC:n sisältämät bakteerikannat luovat nopeasti hapettomat
olosuhteet estäen rehun pilaantumista. Molemmissa tuotteissa on samat bakteerikannat ehkäisemässä jälkilämpenemistä ja säästämässä rehun tärkeitä ravintoaineita. Säilöntäaineet ovat saatavissa tavanomaiseen ja luomutuotantoon.
Yhdellä SiloSolve-annoksella tekee 100 000 kg säilörehua ja SiloSolve
EKO -annoksella tekee 50 000 kg säilörehua.
SiloSolve MC O – Kun olosuhteet ovat haaste
SiloSolve MC O soveltuu kostean (kuiva-aineprosentti alle 30) rehun
säilöntään. Se ehkäisee Clostridium-bakteerin kehittymistä.
Yhdellä SiloSolve MC O -annoksella tekee 50 000 kg säilörehua.
Kuinka valita oikea SiloSolve-säilöntäaine
KA%

Nurmi

Apilanurmi

Sinimailanen/
Palkokasvit

Kokovilja

Maissi

<25

MC O

MC O

MC O

MC O

-

25–30

FC

MC O

MC O

FC

FC

30–35

FC

MC O

FC

FC

FC

35–40

FC

FC

FC

FC

FC

>40

FC

FC

FC

FC

FC

Nurmikasvien myöhäiseen korjuuseen suositellaan MC O:ta

JUTA-paalausverkkojen suunnittelussa ja valmistuksessa pyritään aina täydellisyyteen. Verkon ominaisuuksia testataan säännöllisesti eri paalainmalleilla, jotta verkon suorituskyky, lujuus ja paalin
peittävyys olisivat parhaat mahdolliset.
JUTAn verkot levittyvät paalin reunasta reunaan, ja kestävyyden takaa
korkea 270 kilogramman vetolujuus. Punainen raita verkon lopussa
kertoo verkon loppumisesta. Tuotteet ovat UV-suojattuja. Korkean laadun varmistamiseksi 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

Tilaa tuotteet suoraan kotipihaasi
varaosa- ja tarvikemyyjiltämme:

Toimi nopeasti:
tarjous on voimassa
vain niin kauan kuin
tavaraa riittää!
Silotite Pro 750 mm 1950 m vihreä
88 € sis. alv. rahtivapaasti*
Silotite Pro 750 mm 2000 m vihreä
90 € sis. alv rahtivapaasti*
* Silotite-käärintäkalvot ja Baletite-sidontamuovit rahtivapaasti
suoraan tilalle, minimi toimitusmäärä 1 lava / 40 rll käärintäkalvoa tai 1 lava / 20 rll sidontamuovia.

Hämeenlinna
Marko Aho 043 211 3928

Jyväskylä
Sauli Paananen 050 415 6082

Kuopio
Eveliina Jussila 050 592 8850

Iisalmi
Kati Haataja 050 577 6142

Kempele
Varaosamyynti 03 628 6650

Kuopio
Juha Pekkarinen 043 2110335

Joensuu
Arttu Pulliainen 050 355 1225

Kokkola
Kim Rintala 050 470 9055

Seinäjoki
Janek Rahe 050 575 4883

Ylivieska
Petri Tapaninaho 046 878 2587
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Työkonehuoltomme pitää koneesi
toimintakunnossa
Joskus tulee tilanne, jolloin laadukkainkin kone tarvitsee korjausta tai huolenpitoa.
Käytettävissäsi on huoltoverkostomme korjaamoineen. Ammattitaitoiset asentajamme varmistavat, että saat tarvitsemasi huolto- ja korjauspalvelut alkuperäisillä
kulutus- ja varaosilla.
Tarjoamme huollon lisäksi käytönopastuspalvelua, jotta saat heti koneestasi täyden
tehon irti – turvallisesti.
Huoltamamme merkit ovat PÖTTINGER,
Strautmann, KUHN, Lely ja Welger.

Huoltopäivystys / tekninen tuki
0600 418 273 arkisin klo 8–16
(0,30 €/min + pvm)

Huollon tilaukset ja tiedustelut
Timo Ojala, huoltopäällikkö, työkoneet
050 347 6624, timo.ojala@nhk.fi
tyokonehuolto@nhk.fi

Varaosamyyntimme
turvaa koneesi toiminnan
Meiltä saat hankittua tarvikkeet ja varaosat nopeasti, jotta
työsi pääsee jatkumaan katkoitta tai mahdollisimman pian. Varaosamyyntinumerossa keskimääräinen vastausaika on 12 sekuntia. Ostaessasi meiltä varaosat saat kaupan
päälle vuosien asiantuntemuksemme.
Kaikki myymämme tuotteet ovat aina alkuperäisiä, testattuja ja
turvallisia käyttää. Valmistusprosesseissa käytetyt laadukkaat
raaka-aineet ja valmistusmenetelmät takaavat varaosien kulutus-

Varaosamyynti

03 628 6650 arkisin klo 8–16
(pvm/ppm)
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kestävyyden. Valikoimissamme on alkuperäisvaraosat ja voiteluaineet
muun muassa PÖTTINGERin, JCB:n, KUHNin, Welgerin ja Lelyn koneisiin.
Kesällä varaosamyyntimme vastaa sinulle kaikkina vuorokauden aikoina. Voit myös noutaa ostoksesi ympäri vuorokauden Hämeenlinnan päävaraston lisäksi myös Ylivieskan, Oulun, Kuopion, Seinäjoen ja Joensuun myymälöistämme.

varaosamyynti@nhk.fi

Meiltä
alkuperäiset
KUHN-varaosat
ammattitaidolla
Saat alkuperäiset KUHN-varaosat kaikista NHK:n myymälöistä tai
verkkokaupasta suoraan kotiovelle toimitettuna.
Myymme osat halutessasi työkonehuoltomme asentamina.
Kysy lisää varaosamyyjiltämme ja varmista sujuva rehunteko
tulevaksi kaudeksi!

PÖTTINGER TOP 962
-piikkivarsi

sisältää piikit ja kiinnitystarvikkeet

Hihnasarja KUHN VBP-paalaimeen
varaosana

2
820
€
3 500 €

197
€
244 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

alv 0 %

sis. alv 24 %

valmiiksi asennettuna

3 830 €
4 750 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

PÖTTINGER-hihnasarja

83,90
€
104 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

PÖTTINGER-niittolautanen

116,70
€
144,70 €

sis. alv 24 %

KUHN-vannas

80,70
€
100 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

PÖTTINGER-teränpidike

18,70
€
23,20 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

KUHN-kärki

17,90
€
22,20 €

alv 0 %

alv 0 %

sis. alv 24 %

PÖTTINGER-terä

1,70
€
2,10 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

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

Tarkasta myös verkkokauppamme tarjonta
www.nhk-verkkokauppa.fi
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JCB-merkkihuolto
tuntee koneesi
JCB-merkkihuollostamme kautta saat ammattitaitoiset huolto- ja korjauspalvelut kaikkiin JCBkoneisiin. Huollot ja korjaukset suoritetaan joko asiakkaan
tiloissa tai NHK:n omissa korjaamoissa.
Panostamme jatkuvasti sekä asentajien ammattitaidon kehittämiseen että huoltotilojen ja -ajoneuvojen varusteluun.
Näin takaamme, että huollot suoritetaan tehokkaasti ja
”First Fix” -periaatteella, eli koneet pistetään kerralla kuntoon. Käytämme myös aina alkuperäisiä huolto- ja varaosia,
joilla on vuoden varaosatakuu.
Palveluihimme kuuluu myös kattavat huoltosopimukset,
joilla varmistetaan koneesi moitteeton toimintakunto ja
määräaikaishuoltojen ajantasaisuus.
Asiantunteva varaosa- ja huoltohenkilökuntamme
on tukenasi, kesäisin jopa vuorokauden ympäri. Ota
yhteyttä ja varmista, että työkoneesi on iskussa, kun
sitä tarvitset.

Lisätietoja JCB-huolloista ja
huoltosopimuksista:
Timo Nygård, huoltopäällikkö, JCB-Agri
050 438 3071, timo.nygard@nhk.fi

JCB-varaosamyynnistämme saat
henkilökohtaista palvelua
JCB-varaosa-asiantuntijamme on koulutettu palvelemaan
juuri sinua ja konettasi. Tarjoamme käyttöösi oman myyjän, joka
etsii alkuperäiset huolto- ja varaosat koneesi toiminnan takaamiseksi.

18

Tiesitkö, että varaosatiimimme päivystää kesäisin vuorokauden ympäri? Saat siis varaosamyyjän kiinni mihin vuorokauden aikaan tahansa ja voit noutaa osia silloin, kun sinulle sopii.

Varaosamyynti 03 628 6650
(arkisin klo 8-16)

Voiteluaineet sekä huolto- ja muut osat voit esimerkiksi
noutaa vaivattomasti sinua lähimpänä olevalta toimipaikaltamme tai tilata ne suoraan kotiovellesi. Tarvittaessa tarjoamme myös nopeat toimitukset varaosille lentorahtina, tehtaalta
suoraan kotiovellesi - edullisesti!

Marko Nuolioja, tuotespesialisti, JCB
050 325 2002, marko.nuolioja@nhk.fi

Nyt kannattaa huollattaa
JCB-kone kuntoon
Kevät on aivan erinomaista aikaa huollattaa kone kuntoon, ja nyt
se on myös erityisen kannattavaa, sillä JCB-huoltomme tarjoaa
kaksi erilaista huoltokampanjaa.
Teemme huollot kaikkiin JCB-koneisiin joko omissa korjaamoissamme
tai asiakkaan tiloissa. Omat korjaamomme sijaitsevat Seinäjoella, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa. Lisäksi sopimushuoltajiemme verkosto palvelee ympäri Suomen.

Rekisteröi
PÖTTINGERkoneesi
Haluatko sujuvampaa
varaosapalvelua? Rekisteröi
PÖTTINGER-koneesi meille.

Huollon yhteydessä
suodattimista

-20 %

Emme lupaa ämpäriä, t-paitaa tai
lakkia, vaan kattavan, avuliaan ja
ammattitaitoisen varaosapalvelumme täyden tuen.
Rekisteröinti tapahtuu täyttämällä
kotisivujemme lomake osoitteessa
nhk.fi/kampanjat/rekisteroi-pottinger

Kun rekisteröit koneesi meille,
saat ensimmäisestä varaosaostostasi -15 % alennuksen.

Kurottajan kesäkuntohuollon* yhteydessä kaikista
siinä käytetyistä osista

-15 %

Kun tiedämme konemallisi,
jatkossa asiointi helpottuu ja
nopeutuu. Varmistamme, että saat
oikeat varaosat sujuvasti.

* Kurottajan kesäkuntohuolto on kattava huolto, jossa asiantuntijamme käyvät kurottajan läpi 53-kohtaisen tarkastuslistan mukaan
ja korjaavat mahdolliset viat. Tarkastuslista pitää sisällään niin ulkopuolen, valojen, ohjaamon kuin moottorin kunnon tarkistuksen.

Huollon tilaukset ja tiedustelut
Timo Nygård, huoltopäällikkö, JCB-Agri
050 438 3071, timo.nygard@nhk.fi
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Laadukkaat saksalaiset Heizomat- hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät nyt valikoimassamme
Heizomat on pitkän linjan edelläkävijä, joka on valmistanut korkealaatuisia hake- ja pellettikattiloita vuodesta 1982 lähtien. Toiminnan perusajatuksena on mahdollistaa puupolttoaineen käyttö yhtä
mukavasti ja vaivattomasti kuin fossiilisten polttoaineiden. Yrityksen
tunnuslause onkin ”Energiaa tasapainossa luonnon kanssa”. Nykyisin
Heizomat on bioenergian asiantuntijatalo, joka valmistaa kattiloiden lisäksi muun muassa hakkureita sekä puutavaran käsittelylaitteita. Tuotteet valmistetaan Etelä-Saksassa kahdessa tuotantoyksikössä, ja niitä
viedään yli 30 maahan.

Heizomatin pitkälle automatisoiduista lämmitysjärjestelmistä löytyy ratkaisu niin pieneen kuin suureenkin lämmöntarpeeseen. Valittavissa on kaksi erilaista kattilamallia tehoalueilla 30–990 kW sekä useita erilaisia polttoaineensyöttöratkaisuja. Kattiloita voidaan myös kytkeä yhteen kaskadiohjauksen
avulla, jolloin kattiloilla on mahdollista toteuttaa suuriakin kokonaisuuksia.

Palaminen
Polttoaineen optimaalista palamista ohjataan lambda-anturin ja savukaasun lämpötilan avulla. Automaatio säätää savukaasuimurin ja paloilmapuhaltimien pyörintänopeutta portaattomasti. Näin palotapahtuma pysyy optimaalisena kaikissa kuormitustilanteissa ja polttoaine
palaa aina hyvällä hyötysuhteella.
Kattilassa on sytytys- ja sammutusautomatiikka. Kattila sammuttaa itsensä, kun tehontarvetta ei enää ole. Tehontarpeen palattua kattila syöttää
polttoaineen arinalle ja sytyttää polttoaineen sytytysautomatiikan avulla.
Automatiikan avulla kattilaa voidaan käyttää turvallisesti myös pienillä
tehontarpeilla hyötysuhteen säilyessä yli 90:ssä prosentissa.

Turvallisuus
Heizomat-kattilat on kehitetty Saksassa
tarkan laadunvalvonnan alla, ja niiden
turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Automaattisen sytytys- ja
sammutustoiminnon ansiosta kattilaa ei
tarvitse polttaa pienellä teholla, jolloin
takapalon vaara on suurin.
Heizomatin kehittämä metallinen lokerosyötin varmistaa, että reitti polttoainevarastoon on aina suljettu. Lisäksi järjestelmässä on takapaloja estävä sammutusventtiili. Tällä tavalla taataan maksimaalinen turvallisuus.

Kattilat 30–60 kW energialuokka

Savukaasujen käsittely
Vaikka paloprosessi on tarkoin säädetty ja tehokas, palamisessa syntyy aina väistämättä hieman terveydelle ja
ympäristölle haitallisia pienhiukkasia. Heizomat on kehittänyt kattiloihin lisävarusteena saatavan HeizoCleansähkösuodattimen, jonka avulla voidaan poistaa yli 80
% näistä päästöistä. Näin palamisesta aiheutuvat päästöt
saadaan minimoitua.

”Kokemuksemme Suomessa käytettävistä polttoaineista on
osoittanut, että laitteiston täytyy olla järeä ja polttoaineen
kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nämä ominaisuudet toteutuvat hienosti Heizomat-lämmitysratkaisuissa.”
— NHK-Keskus Oy:n bioenergiaratkaisujen
tuotepäällikkö Jarno Riuttala
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HSK-RA
• Kiinteä arina
• Teholuokat: 30–200 kW

Ohjausjärjestelmä
Heizomat-ohjausjärjestelmässä on helppokäyttöinen kosketusnäyttö,
josta nähdään yhdellä vilkaisulla kattilan tilanne. Näytöltä voidaan helposti tehdä kattilan käyttötoimenpiteet ja säädöt. Ohjausjärjestelmää
on myös mahdollista seurata etänä tietokoneen tai mobiililaitteen avulla, mikäli nämä ovat yhdistettynä Internetiin.
Heizomat-ohjausjärjestelmät valmistetaan Siemensin logiikkakomponenteista, joiden laatu on testattu monissa teollisuuden prosesseissa.
Logiikkakomponenttien modulaarinen rakenne mahdollistaa ohjausjärjestelmien helpon laajennettavuuden ja niillä on hyvä varaosasaatavuus vuosiksi eteenpäin. Tämä takaa sen, että ohjausjärjestelmä toimii
koko lämmitysjärjestelmän elinkaaren ajan.

Tuhkanpoisto
Niin lämmönvaihtimen nuohouksesta kuin palamisestakin syntyvä tuhka poistuu automaattisesti tuhka-astiaan, jossa se voidaan kuljettaa
pois helposti ja siististi. Lisävarusteena saatavien tuhkanpoistoruuvien avulla tuhka-astia
voidaan sijoittaa esimerkiksi pannuhuoneen
ulkopuolelle. Suuremmat tuhka-astiat on mahdollista varustaa kuormainkiinnikkeillä, jolloin
niitä on helppo käsitellä konekaluston avulla.

RHK-AK
• Liikkuva ketjuarina
• Teholuokat: 30–990 kW

Purkainjärjestelmät
Yleisimmin käytössä oleva ratkaisu on perinteinen nivelvarsipurkain, joka on helppo ja nopea asentaa monenlaisiin varastoihin. Nivelvarsipurkain voidaan varustaa integroidulla
nostokuljettimella, joka mahdollistaa purkaimen asentamisen vaakatasoon, vaikka kattilahuoneen ja varaston lattiat olisivat samalla tasolla. Nivelvarsipurkaimen varret voidaan varustaa
synkronointitoiminnolla tai varsien erilliskäytöllä, joiden avulla polttoaineen syötöstä saadaan entistä tasaisempi haastavammillakin polttoaineilla.
Siirtoruuvit on mahdollista tilata suurempikokoisina, jolloin suurikin palakoko kulkee sujuvammin. Vaihtoehdoksi siirtoruuville on kehitetty ketjukuljetin, jolla on helppo toteuttaa pidemmätkin siirtomatkat. Ketjukuljettimen energiantarve on jopa 50 % pienempi perinteiseen ruuvikuljettimeen
verrattuna. Isompia varastokapasiteetteja varten valikoimasta löytyy myös tankopurkainratkaisuja.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinullekin vaivaton Heizomat-lämmitysratkaisu!
Eerik Rantala
Myyjä/Etelä-Suomi
050 411 0098
eerik.rantala@nhk.fi

Matti Sahaviita
Myyjä/Länsi-Suomi
050 476 2922
matti.sahaviita@nhk.fi

Aimo Palovaara
Myyntiedustaja/Pohjois-Suomi
040 163 7211
aimo.palovaara@nhk.fi

Jarno Riuttala
Tuotepäällikkö
043 824 0140
jarno.riuttala@nhk.fi

21

Tutustu Lely Astronaut A5
-lypsyrobottiin käytännössä
– Varaa yksityisesittely!
Ota yhteys robottimyyntiimme ja
varaa henkilökohtainen esittelykäynti
A5-tilalla lähellä sinua.
Esittelyn varanneille maitotiloille
lahjaksi A5-miniatyyrirobotti!

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

22

Uusi aikakausi helppokäyttöisyydessä
Uudistetun, älykkään käyttöliittymän ansiosta robottilypsyjärjestelmä on helppokäyttöinen. Kaikki tärkeät tiedot esitetään selkeinä näkyminä ja tavalliset toiminnot ovat nopeasti käytettävissä. Jopa ensimmäinen lypsykerta on todella helppo. Lelyn suunnittelijat painottivat A5:n suunnittelussa järjestelmän parasta mahdollista käytettävyyttä, helppoutta ja huollettavuutta.

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti
– Helppokäyttöisyys, tuottavuus ja
luotettavuus samassa paketissa

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti on tuonut uuden aikakauden
maidontuotantoon. Robottilypsyn periaatteet, helppokäyttöisyys,
tuottavuus ja luotettavuus yhdistyvät A5-lypsyrobotissa. Lely A5
-lypsyrobotti on saavuttanut suuren suosion – robotteja on Suomessa toiminnassa jo 300 kappaletta! Lely-tilat loistavat maan menestyneimpien maitotilojen kärjessä.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää robottilypsyn mahdollisuuksista
ja järjestämme halutessasi yksityisesittelyn A5-tilalle!

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•
•

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

Hyvinvointia lehmille ja hoitajille
Helppokäyttöinen järjestelmä
Tuottava järjestelmä
Luotettavuus ennen kaikkea
Todellista suorituskykyä

Uusi aikakausi luotettavuudessa
Erinomaisen toimintavarmuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi vaihdoimme tärkeitä komponentteja ja pidensimme toisten käyttöikää. Maailmanlaajuinen testiohjelma toteutettiin seitsemässä eri
maassa, 30 eri tilalla ja yhteensä 60 robotilla puolentoista vuoden aikana. Se oli vaativin robottijärjestelmälle koskaan tehty testiohjelma.
Testiohjelman jälkeen A5-robottien toimintavarmuus on todettu käytännössä sekä Suomessa että maailmalla.

Kysy lisätiedot robottimyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi
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Lely Vector
–automaattinen ruokintajärjestelmä
Useammilla ruokintakerroilla on todistetusti myönteinen vaikutus lehmien terveyteen ja maitotuotokseen sekä nuorkarjan päiväkasvuun. Oikeanlaisten seosten sekoittaminen ja jako tarpeen mukaan
edellyttävät automaattisen ruokintajärjestelmän käyttöä. Lely Vector
-ruokintajärjestelmä seuraa ainoana laitteistona rehun kulutusta ja valmistaa tarvittaessa lisää tuoretta seosta eri eläinryhmille. Näin varmistetaan hyvä tuotos ja joustava ruokinta.

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

Ruokinta eläinryhmittäin
Paras tuottavuus
Mukautuvin ruokinta ja rehunsiirto
Halvin käyttökustannus

Lely Vector sopii niin maito- kuin lihakarjatilalle.

Pyydä projektisuunnitelma tilallesi

Varaa yksityisesittely Vector-tilalla

Vuonna 2020 Lely Vector -ruokintajärjestelmien
määrä tuplaantui Suomessa! Projektisuunnitelman myötä saat tilallesi sopivan laitteistokokonaisuuden ja näet järjestelmän kokonaisedut.

Haluatko tutustua automaattiseen Lely Vector
-ruokintajärjestelmään käytännössä? Kysy mahdollisuutta henkilökohtaiseen esittelykäyntiin Vector-tilalla lähellä sinua.

Kysy lisätiedot Mikolta: 050 463 2224 tai mikko.holmstrom@nhk.fi
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Mueller-tilasäiliöratkaisut
Maidon nopea ja tehokas jäähdytys on maidontuottajille erittäin tärkeää. Lelyn ja Muellerin
yhteistyön johdosta voimme tarjota Muellerin korkealaatuisia ja pitkäikäisiä ratkaisuja maidonkäsittelyyn, jäähdytykseen ja varastointiin.
Mueller-tilasäiliöt ovat markkinoiden laadukkaimpia tuotteita maidonkäsittelyyn. Ne tarjoavat
energiatehokkaan jäähdytysratkaisun, nopean ja vettä säästävän pesurin sekä helppokäyttöisen
ohjausjärjestelmän.

UUTUUS!

Tilasäiliöt soveltuvat sekä robotti- että asemalypsyyn. Valikoimasta löytyvät
niin perinteiset vaakamallit kuin siilotankit eri kokoluokkiin.
Kysy lisää ja pyydä tarjous robottimyyjiltämme!

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

Energiatehokkain jäähdytysratkaisu
Nopea ja tehokas pulssipesu
Alhainen sähkönkulutus
Helppokäyttöinen ohjausjärjestelmä

Kysy lisätiedot robottimyyjiltämme. Yhteystiedot www.nhk.fi
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Lely Discovery
120 Collector
Lely Discovery 120 Collector on kiinteiden
lattioiden puhdistusrobotti vailla vertaa.
Erittäin hyvän vastaanoton Suomessa saanut
robotti siivoaa ahkerasti lehmiä häiritsemättä. Sen käyttö parantaa lattian, parsipetien ja
eläinten hygieniaa.

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

Aina puhdas lattia
Parempi sorkkaterveys
Parempi utareterveys
Työn säästö

Lely Discovery 120 Collector

28
950
€
35 900 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

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

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

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

Lely Juno

16
850
€
20 900 €

alkaen

sis. alv 24 %
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alv 0 %

Lely Discovery puhdistusrobotti
Lely Discovery eli tuttavallisemmin "puuhis" on voittamaton puhdistusrobotti kaikkien ritilänavetoiden puhdistamiseen. Akkutoiminen laite puhdistaa navetan lattiat säännöllisin väliajoin. Discovery-puhdistusrobotin
voit valita perusmallisena tai vesimallina.

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

Aina puhdas lattia
Parempi sorkkaterveys
Parempi utareterveys
Työn säästö

Lely Discovery S

14
300
€
17 730 €

Lely Discovery SW (vesi)

18
300
€
22 700 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

alv 0 %

sis. alv 24 %

Hoitokarsina
Lelyn hoitokarsina on hoitajalle turvallinen ja
lehmille miellyttävä käsittelypaikka, jossa lehmälle voidaan suorittaa kaikki tarvittavat hoitotoimenpiteet helposti, turvallisesti ja ammattimaisesti. Hoitokarsina on suunniteltu kaikentyyppisiin hoitotoimenpiteisiin, joissa lehmän täytyy seistä paikoillaan. Se ei pelkästään tee sorkkahoitoa helpommaksi, vaan on myös erinomainen
apuväline siemennyksiin, lääkkeiden antamiseen
ja jopa keisarileikkauksiin.
Hoitokarsina mahdollistaa lehmän valmistelun
hoitotoimenpidettä varten mahdollisemman nopeasti ja mahdollisimman pienellä fyysisellä vaivalla.
Se on suunniteltu niin, että lehmää voidaan hoitaa
eri puolilta. Sivupaneelit voidaan poistaa tai avata
hoitotoimenpiteen mukaan.

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

Lely-hoitokarsina

6
000
€
7 440 €

alkaen

Turvallinen ja hallittu hoito
Miellyttävä lehmälle
Erilaisiin toimenpiteisiin
Sähkömoottorilla tai manuaalisena

alv 0 %

sis. alv 24 %
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Lely Calm juottoautomaatti
Lely Calm -juottoautomaatin avulla vasikoiden hoito
helpottuu ja saat yksilöllisen ruokinnan isommallekin eläinmäärälle. Lely Calm -juottoautomaatin voit valita maito-, jauhe- tai yhdistelmäkoneena. Automaattisen
ruokinnan avulla juottomäärän nosto ja vieroitus vasikan iän mukaan tapahtuvat helposti ja varmistat parhaan
mahdollisen kasvutuloksen.

Huomioi nämä faktat
•
•
•
•

Useat juottokerrat
Optimaalinen kasvu
Helppokäyttöinen
Automaattipesu

Lely Calm

8
500
€
10 540 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

Lypsyrobottimyyjämme valmiina
palvelemaan ympäri Suomen
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ETELÄ-KARJALA, ETELÄ-SAVO,
KYMENLAAKSO, PÄIJÄT-HÄME,
KESKI-SUOMI
Tapani Komonen
040 901 1248

VARSINAIS-SUOMI,
UUSIMAA, HÄME
Perttu Pohjola
050 590 2310

UUSIMAA, KANTA-HÄME
Jussi Savander
045 124 9002

SATAKUNTA, PIRKANMAA,
ETELÄ-POHJANMAA
Juha Vähäkallio
043 211 3941

POHJANMAA/
ÖSTERBOTTEN
Joakim Vidjeskog
040 901 1243

POHJANMAA/
ÖSTERBOTTEN,
KESKI-POHJANMAA
Mikael Pettersson
050 472 7664

KESKI-POHJANMAA
Jarno Lukkarinen
050 465 4566

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

POHJOIS-KARJALA
Kimmo Pennanen
050 596 7687

POHJOIS-SAVO
Simo Jokinen
046 859 0112

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

Kaikki myynnin sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nhk.fi
Tarkemmat yhteystietomme
löytyvät osoitteesta nhk.fi

Säilytä kasvinsuojeluaineet ja
muut kemikaalit turvallisesti
Valikoimassamme on nyt valuma-altaat sekä lukittavat kemikaalikaapit
kanistereille punaisen ja sinisen värisinä. Värikoodien tarkoitus on parantaa kemikaaliturvallisuutta siten, että voit esimerkiksi laittaa emäksiset kemikaalit siniseen ja happamat punaiseen kaappiin. Kaapit soveltuvat hyvin myös
kasvinsuojeluaineiden säilytykseen. Valuma-altaat ja kaapit on valmistettu
polyeteenistä (PE-muovi), mukaan lukien ritilät ja hyllyt. Näin korroosiota ei
pääse syntymään.
Valuma-altaita on kahta eri kokoa. Lukittavan kemikaalikaapin alaosaan on rakennettu tippakaukalo.

Valuma-allas, pun./sin.

440 x 1300 x 750 mm
2 x 5 kpl 20 l kanisteria kerroksessa

197
€
245 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

Valuma-allas, pun./sin.

280 x 1290 x 1380 mm
4 x 5 kpl 20 l kanisteria kerroksessa

294
€
365 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

Kemikaalikaappi, pun./sin.
1310 x 1220 x 520 mm

448
€
555 €

alv 0 %

sis. alv 24 %

ConfortDry-kuivikkeiden
varastontyhjennys!
Tehokas kuivitus parantaa eläinten hyvinvointia. ConfortDry-kuivikkeen antiseptiset ainesosat tuhoavat haitallisia mikro-organismeja sekä vähentävät niiden lisääntymismahdollisuuksia poistamalla kosteutta.
ConfortDry-kuivikkeen pH-arvo on neutraali eikä se ärsytä ihoa tai limakalvoja. Utareterveys pysyy
parempana hellävaraisen koostumuksen ja desinfioivan vaikutuksen avulla. Jauhemaisella kuivikkeella on helppo hoitaa myös pienet ihovauriot. ConfortDry:ta voidaan käyttää ainoana kuivikkeena tai sekoitettuna muihin kuivitusmateriaaleihin.

Täysi lava (50 x 20 kg) ConfortDry-kuiviketta
kotiin toimitettuna
Kysy lisätietoja Janilta:
040 901 1258
jani.perala@nhk.fi

955
€
1 185 €

alv 0 %

sis. alv 24 %
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Pihatto suunnittelusta
toteutukseen
Vuosien 2019–2020 aikana rakentui ennätysmäärä Robora-pihattoja
ympäri Suomen. Valmistuneiden Robora-pihattojen joukossa oli niin
uudisrakennuksia kuin laajennuksiakin. Uudisrakennuksien joukossa
on yhden kuin useammankin Lely-lypsyrobotin kokonaisuuksia. Kohteista
löytyy Lely-robottien lisäksi muun muassa Lely Vector -automaattisia ruokintajärjestelmiä, JCB:n varavoimageneraattoreita, Landian lannanpoistoratkaisuja ja Sirviön Metallin parsikalusteita sekä paljon muuta.

Uudiskohteet

Vuosina 2019–2020 rakennetut
Robora-kohteet

Laajennukset

•

Karsikas, 6-rivinen Robora

•

Teerijärvi, laajennus, 3+3-rivinen

•

Kiuruvesi, 3+0-rivinen Robora

•

Tulppo, laajennus, Lely Vector -keittiö

•

Jamali, 3+0-rivinen Robora

•

Pietarsaari, laajennus, 4+1-rivinen

•

Hailuoto, 3+0-rivinen Robora

•

Ahmovaara, laajennus, 3+1-rivinen

•

Juva, 6-rivinen Robora

•

Lammi, vasikkalan laajennus

•

Kalajoki, 3+0-rivinen Robora

•

Sarajärvi, laajennus, 4+1-rivinen

•

Kalajoki, 3+3-rivinen Robora

•

Hankasalmi, laajennus, 3+3-rivinen

•

Lakaniemi, 3+0-rivinen Robora

•

Ähtäri, 3+0-rivinen Robora

•

Lehtimäki, 3+0-rivinen Robora

•

Päntäne, 3+3-rivinen Robora

•

Alvettula, kylmä emolehmäpihatto

•

Kuhmo, 3+1-rivinen Robora

•

Sapsalampi, 3+0-rivinen Robora

•

Lapinjärvi, 3+3-rivinen Robora

•

Värtsilä, 6-rivinen Robora

•

Hirvijärvi, 6-rivinen Robora

Verkkosivuillamme on vuonna 2020
toteutetuista kohteista videoesittelyitä,
joita pääset katsomaan mobiililaitteellasi
alla olevan QR-koodin kautta.

Oletko suunnittelemassa rakennushanketta?
Kokonaisvaltainen Robora-suunnittelusopimuksemme on ensimmäinen askel kannattavampaan tuotantoon, suunnittelitpa
sitten uutta navettaa, kasvattamoa tai emolehmäpihattoa.
Suunnittelusopimus sisältää:
• Alkukartoituksen tilalla
• Ympäristö- ja rakennuslupakuvat
(pohjakuva, julkisivut,
leikkaukset ja asemapiirros)
• Kustannusarvion

Roborasuunnittelusopimus

4 200 €
Ota yhteyttä
asiantuntijoihimme ja
kysy lisää
30

alv 0 %

Robora-myyntipäällikkö
Jussi Hautamäki
050 448 1693
jussi.hautamaki@nhk.fi

Robora-kaluste- ja
-lisätarvikemyyjä
Matti Sahaviita
050 476 2922
matti.sahaviita@nhk.fi

Kesän rehuntekoon
kuntotarkastetut vaihtopaalaimet
Kesän rehunteko lähestyy. Tarjoamme laadukkaat kuntotarkastetut vaihtopaalaimet. Kysy koneisiin joustavat
rahoitusehdot lähimmältä työkonemyyjältämme. Kaikkia vaihtokoneitamme voi tarkastella osoitteessa www.nhk.fi.
Vaihtokonehinnat alv 0 %.

Elho Onliner UltraCut

Kuhn VBP 2160 OC 23 3D

Agronic 1302r

Kuhn VBP 2160 OC 23

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2015
Paalimäärä: 12 000 paalia
Sijainti: Kuopio

23 300 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2012
Paalimäärä: 13 300 paalia
Sijainti: Ylivieska

36 000 €

Ilkka Pirkola: 050 572 0630

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2004
Paalimäärä: 28 000 paalia
Sijainti: Seinäjoki

11 200 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2011
Paalimäärä: 27 000 paalia
Sijainti: Seinäjoki

32 000 €

Jaakko Lilja: 050 443 3110

Kuhn VBP 2265

Kuhn VBP 2160 OC 23

Elho Onliner UltraCut

CLAAS Rollant 255 Nordic RC
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•
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•
•

•
•
•
•

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2016
Paalimäärä: 16 000 paalia
Sijainti: Jyväskylä

48 000 €

Janne Ylönen: 050 567 6145

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2011
Paalimäärä: 14 000 paalia
Sijainti: Juva

39 800 €

Raimo Trygg: 040 901 1247

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2010
Siisti, kotimainen paalain
Sijainti: Kokkola

22 600 €

Ilkka Pirkola: 050 572 0630

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2003
Paalimäärä: 18 000 paalia
Sijainti: Liljendal

16 900 €

Jan-Mikael Evertson: 040 560 1982

PÖTTINGER IMPRESS 155 VC Pro

Kuhn VBP 2160 3D

McHale F 5500

Kuhn VBP 3165
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•
•
•

•
•
•
•

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2019
Paalimäärä: 5 000 paalia
Sijainti: Jyväskylä

70 200 €

Janne Ylönen: 050 567 6145

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2011
Paalimäärä: 15 500 paalia
Sijainti: Ylivieska

45 000 €

Ilkka Pirkola: 050 572 0630

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2015
Paalimäärä: 17 600 paalia
Sijainti: Loimaa

21 700 €

Tommi Syrjälä: 050 574 0700

Yhdistelmäpaalain
Vuosimalli: 2018
Paalimäärä: 11 500 paalia
Sijainti: Kuopio

61 200 €

Pauli Markkanen: 045 124 9003

Myös käytettyihin koneisiin on saatavilla joustavia rahoitusratkaisuja.
Kysy tarkemmat tiedot lähimmältä työkonemyyjältämme.
www.nhk.fi
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Juhlimme tänä vuonna 30-vuotispäiviämme.
Sen kunniaksi julkaisemme keskiviikkona 14.4.
juhlasivun, johon lisätään paljon erilaista materiaalia.
Loppuvuoden ajan luvassa on mahtavia juhlatarjouksia,
viihdyttäviä videoita ja paljon muuta mielenkiintoista.
Tätä ei kannatta jättää kokematta.

Lehden hinnat ovat voimassa 2.7.2021 saakka ellei toisin mainita tai
niin kauan kuin tavaraa riittää. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.
Tarkista ajankohtaiset hinta- ja tuotetiedot myyjiltä.
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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

nhk.fi
facebook.com/nhkgroup/
instagram.com/nhkgroup/

