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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Repiderma-ihosumute Intra Hoof-Fit Spray 
-sorkkasuihke

Intra Hoof -sorkka-allas 

  Sisältää kelatoitua kuparia ja sinkkiä
  Suojaa vahingoittunutta ihoa
  Nopeuttaa haavojen paranemista
  Käyttäjäystävällinen pakkaus
  Ei sisällä antibiootteja
  Voidaan käyttää ulkoisiin 
utaretulehduksiin, nupoutuksen 
jälkeiseen hoitoon ja vasikoiden 
napatulehduksen estämiseen

  Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin 
(esim. Digital Dermatitis)

  Help po käyt töi nen, edul li nen ja te ho
kas sork ka suih ke

  Si säl tää sa mo ja ku pa ri ja sink ki ke
laat te ja kuin Intra Hoof geeli

  Suih ku te taan pai ne pul lol la suo raan 
sork ka vä liin

  So vel tuu käy tet tä väk si, myös au to
maat ti sil la spray jär jes tel mil lä ja ro bot
tien sork ka suih kee na

  Ei si säl lä an ti bioot te ja
  Astia 10 lit raa

  Kolme helposti asennettavaa ja varastoitavaa osaa
  RSTkeskiritilä estää 60% lannasta pääsemästä hoitoainealtaisiin
  Altaan pituus 233 cm, leveys 89 cm
  Altaiden tilavuus 2 x 80 litraa
  Sijoita allas tasaiselle lattialle tai esim. levyn päälle jos käyttöpaikka 
ritiläalueella

Intra Hoof 
Matabi-sumutinpullo

Intra Hoof-Fit
sorkanhoitojärjestelmä

Innov´ Space organisaatio on valinnut heinäkuussa 2020 Intra
caresorkanhoitoaineet merkityksekkäimpien innovaatioiden 
joukkoon nautaeläinkategoriassa 25 vuoden ajanjaksolla.

Vuonna 2006 esitellyn Intra Hoof-fit -sorkanhoitotuotesarjan ansi
osta maidontuottajat, sorkanhoitajat ja eläinlääkärit ovat voineet 
vähentää antibioottien käyttöä merkittävästi. 

  Kokonaisvaltainen 
sorkanhoitojärjestelmä

  Vaikuttavina aineina sinkki 
ja kuparikelaatit

  EI SISÄLLÄ ANTIBIOOTTEJA 
– ei varoaikaa

  Ei ympäristömyrkkyjä

1 Ehkäise

2 Suojaa

3 Paranna

Intra Hoof-Fit Gel -sorkkageeli
  Käytetään akuuteissa tapauksissa 
  Geeli levitetään pensselillä (purkista) 
tai tuubipuristimella (tuubista), 
pestyyn ja kuivattuun sorkkaväliin

  Vakavissa tapauksissa suojaa 
sorkkateipillä

Intra Hoof-Fit -sorkkateippi
Side on itseensä liimautuva, ei 
liimaudu sorkkaan eikä karvoihin

  Ei tarvitse sitoa
  Hengittävä
  Tukee sidottua jalkaa/sorkkaa ja 
pitää hoitoaineet haavassa

  Rullassa 4,5 metriä, leveys 10 cm

  Kompakti Matabipaineruiskupullo
  Tilavuus 5 litraa
  Soveltuu erityisen hyvin Intra 
Hoof-fit Spray sorkka-aineen 
suihkuttamiseen

2,40

Intra Hoof-Fit Bath 
-sorkkakylpy  

  Tehokas sorkkakylpy ryhmähoitoon
  Käytetään ennaltaehkäisevänä 
hoitoprotokollan mukaan

  Hellä sorkille
  Käytetään 5%:n liuoksena, veteen 
sekoitettuna

  Käytettäessä Intra Hoof Sorkkaallasta 
pysyy aktiivisena 250 läpikulkua

  Ei korroosiovaikutusta, voidaan 
käyttää ennen/jälkeen lypsyrobottia 
ja lypsyasemaa

744,0067,00

22,40
330 ml purkki

202,00
20 litraa

94,00
10 litraa15,40

250 ml

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti. Tarkista rahdin suuruus tilausvaiheessa.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

LOKAKUUN TARJOUKSET!

Tehotippi Soft 2500, Karjan Propyleeni Plus ja Tehomelassiglykoli Plus ovat saatavilla myös tynnyreissä ja konteissa. 
Kysy lisää omasta meijeristäsi!

Vihreä 5 l

20,00
sis. alv. 24%

Vihreä 1 l

4,50
sis. alv. 24%

SOLU-TEST VIHREÄSOLU-TEST VIHREÄ

Utareterveyden ja maidon laadun seuran-Utareterveyden ja maidon laadun seuran-
taan navetassa. Testi voidaan tehdä ”let-taan navetassa. Testi voidaan tehdä ”let-
tupannua” käyttäen.tupannua” käyttäen.

Solu-Test Vihreä Solu-Test Vihreä on yleisin Suomessa käy-on yleisin Suomessa käy-
tetty solutestireagenssi. Sillä maito luoki-tetty solutestireagenssi. Sillä maito luoki-
tellaan solupitoisuuden mukaan viiteen tellaan solupitoisuuden mukaan viiteen 
luokkaan. luokkaan. 

TEHOTIPPI SOFT 2500TEHOTIPPI SOFT 2500

Uudentyyppinen jodia sisältävä käyttövalmis ve-Uudentyyppinen jodia sisältävä käyttövalmis ve-
dinhoitoaine, jossa on paljon vedinihoa hoitavia dinhoitoaine, jossa on paljon vedinihoa hoitavia 
ja vedinkanavaa suojaavia ominaisuuksia. Sovel-ja vedinkanavaa suojaavia ominaisuuksia. Sovel-
tuu erittäin hyvin käytettäväksi lypsyroboteissa.tuu erittäin hyvin käytettäväksi lypsyroboteissa.

22 kg 

63,0063,00
sis. alv. 24%

KARJAN PROPYLEENI PLUSKARJAN PROPYLEENI PLUS

Eläinten ketostaattirehulisä, joka Eläinten ketostaattirehulisä, joka 
kohottaa tehokkaasti veren soke-kohottaa tehokkaasti veren soke-
ripitoisuutta. Karjan Propyleeni ripitoisuutta. Karjan Propyleeni 
Plus sisältää myös betaiinia, Plus sisältää myös betaiinia, 
niasiinia, kuparia ja niasiinia, kuparia ja 
kobolttia.kobolttia.

TEHOMELASSIGLYKOLI PLUSTEHOMELASSIGLYKOLI PLUS

Verensokeria kohottava ja maksan Verensokeria kohottava ja maksan 
toimintaa edistävä maittava ja mo-toimintaa edistävä maittava ja mo-
nipuolinen täydennysrehuseos. Sitä nipuolinen täydennysrehuseos. Sitä 
annetaan lehmille, joilla esiintyy tai on annetaan lehmille, joilla esiintyy tai on 
vaarana esiintyä poikimis- ja vaarana esiintyä poikimis- ja 
herumiskauden yhteydessä herumiskauden yhteydessä 
energiavajausta. Soveltuu energiavajausta. Soveltuu 
erittäin hyvin käytettäväksi erittäin hyvin käytettäväksi 
houkutusrehuna robottilyp-houkutusrehuna robottilyp-
syssä.syssä.

10 kg

27,0027,00
sis. alv. 14%

10 kg

53,5053,50
sis. alv. 14%

SOLUT KURIIN! Kätevästi meijerin kautta ennen pakkasia.
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LAC® MAXI -KUIVITUS- 
KONE TEHOAKULLA

  Heittää kuivikkeen  
noin 90-120 cm

  Säiliön tilavuus 215 l
  Mukana älylaturi
  50-100 partta noin 1-2 minuutissa
  Soveltuu monille kuivikemateriaaleille
  Tyytyväiset käyttäjät 

BOBMAN-KUIVITUSKONEET
Tanskalaisvalmisteisella Bobman-kuivituskoneella hoidat helposti ja 
nopeasti isommankin navetan makuuparsien kuivitustyön. Mallista riip-
puen kuivikkeena voidaan käyttää kutteria, turvetta tai niiden sekoitusta.

Laitteessa on raappa, jolla puhdistat lantakäytävät ja ritilät samalla, kun 
kuivike heitetään parteen. Kuivikesäiliön täyttö onnistuu erittäin helposti. 
FL- ja Multiload-mallit on varustettu kippaavalla etukauhalla. Malleissa 
SL ja Comfort on kippaava takakauha.

Bobmaniin on saatavissa lisävarusteena desinfiointiaineenlevitin sekä 
sivuharja, jolla puhdistat kätevästi samalla ajokerralla parsien takaosat 
(ei Multiload-malliin).

BELTSCOOP-KUIVITUSKONEET
Beltscoop-kuivikkeenlevittimellä kuivittaminen on nopeaa, helppoa ja 
kuivike levittyy tasaisesti. Beltscoop mahdollistaa erilaisten kuivikkei-
den ja niiden seoksien käytön. Pienkuormainmalleilla pääset kuivitta-
maan myös ahtaammissa tiloissa.

Kaikissa malleissa hydrauliikka yhdellä venttiilillä (2 letkua).

  Tilavuus 500 - 3000 litraa
  Paino 260 - 900 kg
  Leveys 1000 - 3000 mm
  Kuivitusmatka 1-5 metriä molemmille puolille

Lisäva-
rusteina 
saatavana 
lisälaidat ja 
lisäkuljetin.

Katso 
esittelyvideot 

osoitteessa 
www.finnlacto.fi

Ruostumatonta
terästä!

Bobman FL 21 328,00

Bobman Multiload 3WD 22 816,00

Bobman SL 27 156,00

Bobman Powerlead 29 140,00

Bobman-lisävaruste: sivuharja 70 cm SL/Powerlead 1 532,00

Bobman-lisävaruste: Sykloni-ilmansuodatin 371,00

Beltscoop 500 -kuivituskauha - hinta alkaen 7 316,00

Beltscoop 700 -kuivituskauha 7 812,00

Beltscoop 1000 -kuivituskauha 8 556,00

Beltscoop 2000 -kuivituskauha 10 292,00

Beltscoop 2500 -kuivituskauha 11 532,00

Beltscoop 3000 -kuivituskauha 14 012,00

3336,00 273,00 397,00

Pieni kuormaajasovite
(Avant, Giant ym.) hinta alkaen

Iso kuormaajasovite
(Euro, Trima ym.) hinta alkaen
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2,5L

30,50
4L

38,90

Hapanjuottoletku, 
silikoni

Malli X/O €/kpl

€/kpl
100 kpl 

pussissa

Vihreä X 2,10 1,90
Luonnonkumi

  Pehmeä
X 1,60 1,40

Punainen
  Valkoista hieman kovempi
  3-8-viikkoisille vasikoille

X 1,40 1,10

Valkoinen
  3-8-viikkoisille vasikoille

X 1,40 1,10

Valkoinen
  Förster-automaattiin

O 1,40 -

€/m €/20 m rll

6,5 x 10,5 mm
  Vasikka-Master®, HIKO-tuttisarjoihin

7,70 134,00 
(6,70 €/m)

9,5 x 12,7 mm
  purentasuojiin ja Vasikkapiikaan

7,80 136,00
(6,80 €/m)

Vasikanjuottopullo Speedy Feeder
  mitta-asteikko 
  2-nopeuksinen
  nopeus valittavissa eri ikäisille vasikoille, 
joilla imemisnopeus vaihtelee

Varatutti 
Speedy Feeder

  musta

8,70

Syväjuottoputki ja kansi 
Speedy Feeder

  punainen

16,90

Ensi-Emo
  metallinen seinäkiinnike + pikalukko
  helppo puhdistaa – myös tutin 
kiinnityskohta

  tutissa ei erillisiä muoviosia

5,60

Varatutti Ensi-Emoon ja tuttisarjoihin
  ei tarvita muita osia, vaan tutti 
asennetaan suoraan sangossa 
olevaan reikään

20,40

Juottoletku 3 L 
vasikanjuottopulloon

  voi antaa maidon juomattomalle 
vasikalle tai muuten varmistaa 
vanhemman vasikan nesteytys

  sisältää juottopillin ja letkun yllä 
olevaan 3L pulloon

Vasikanjuottopullo 3 L
  muovia
  vaihdettava tutti

12,30

14,10

36,20

Vasikanjuottopullo 4 L – olkahihnallaVasikanjuottopullo 4 L – olkahihnalla
  Tukeva käsikahva ja lisätukena 
olkahihna, joka helpottaa 
vasikanjuottoa.

  Varaosina saatavissa olkahihna, 
kumitiiviste ja ilmausventtiili.

5,70Vasikkasanko 7 L
  sininen
  metallikahva

LAC Tuttibaari 3 tai 5 tutilla
  Kaukalo osastoitu: 3 litraa per vasikka.
  Takaseinään merkitty myös 2 litran raja.
  Tutit syvennyksessä, mikä pidentää 
niiden käyttöikää.

  Osastoitu baari mahdollistaa 
sairaan vasikan lääkinnän 
suoraan kaukaloon. 
Esim Benfitalia vain sitä 
tarvitsevalle.

  Metallikannakkeet 
ja mukana tulee 
työkalu tuttimutterin 
avaamiseen ja kiristämiseen.

  Leveydet 80 cm (3 tuttia)  
ja 127 cm (5 tuttia),  
korkeus 34 cm.

  Tuteiksi soveltuvat  
kaikki GEWA-tutit ja  
tuttiämpärin varaosat

Varatutit
  pituus 100 mm 
  mutterisarjoihin ja juottosankoon 
  suorareunaisen kannan ansiosta 
tiivistyy hyvin venttiiliin

229,00
3 tuttia

313,00
5 tuttia

Tuttisanko 
mutteritutilla

  seinäteline
  sanka 10,80

Harmaa

10,80
Pinkki
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Beltscoop 2000 -kuivituskauha 10 292,00

Beltscoop 2500 -kuivituskauha 11 532,00

Beltscoop 3000 -kuivituskauha 14 012,00

3336,00 273,00 397,00

Pieni kuormaajasovite
(Avant, Giant ym.) hinta alkaen

Iso kuormaajasovite
(Euro, Trima ym.) hinta alkaen
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Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

2,5L

30,50
4L

38,90

Hapanjuottoletku, 
silikoni

Malli X/O €/kpl

€/kpl
100 kpl 

pussissa

Vihreä X 2,10 1,90
Luonnonkumi

  Pehmeä
X 1,60 1,40

Punainen
  Valkoista hieman kovempi
  3-8-viikkoisille vasikoille

X 1,40 1,10

Valkoinen
  3-8-viikkoisille vasikoille

X 1,40 1,10

Valkoinen
  Förster-automaattiin

O 1,40 -

€/m €/20 m rll

6,5 x 10,5 mm
  Vasikka-Master®, HIKO-tuttisarjoihin

7,70 134,00 
(6,70 €/m)

9,5 x 12,7 mm
  purentasuojiin ja Vasikkapiikaan

7,80 136,00
(6,80 €/m)

Vasikanjuottopullo Speedy Feeder
  mitta-asteikko 
  2-nopeuksinen
  nopeus valittavissa eri ikäisille vasikoille, 
joilla imemisnopeus vaihtelee

Varatutti 
Speedy Feeder

  musta

8,70

Syväjuottoputki ja kansi 
Speedy Feeder

  punainen

16,90

Ensi-Emo
  metallinen seinäkiinnike + pikalukko
  helppo puhdistaa – myös tutin 
kiinnityskohta

  tutissa ei erillisiä muoviosia

5,60

Varatutti Ensi-Emoon ja tuttisarjoihin
  ei tarvita muita osia, vaan tutti 
asennetaan suoraan sangossa 
olevaan reikään

20,40

Juottoletku 3 L 
vasikanjuottopulloon

  voi antaa maidon juomattomalle 
vasikalle tai muuten varmistaa 
vanhemman vasikan nesteytys

  sisältää juottopillin ja letkun yllä 
olevaan 3L pulloon

Vasikanjuottopullo 3 L
  muovia
  vaihdettava tutti

12,30

14,10

36,20

Vasikanjuottopullo 4 L – olkahihnallaVasikanjuottopullo 4 L – olkahihnalla
  Tukeva käsikahva ja lisätukena 
olkahihna, joka helpottaa 
vasikanjuottoa.

  Varaosina saatavissa olkahihna, 
kumitiiviste ja ilmausventtiili.

5,70Vasikkasanko 7 L
  sininen
  metallikahva

LAC Tuttibaari 3 tai 5 tutilla
  Kaukalo osastoitu: 3 litraa per vasikka.
  Takaseinään merkitty myös 2 litran raja.
  Tutit syvennyksessä, mikä pidentää 
niiden käyttöikää.

  Osastoitu baari mahdollistaa 
sairaan vasikan lääkinnän 
suoraan kaukaloon. 
Esim Benfitalia vain sitä 
tarvitsevalle.

  Metallikannakkeet 
ja mukana tulee 
työkalu tuttimutterin 
avaamiseen ja kiristämiseen.

  Leveydet 80 cm (3 tuttia)  
ja 127 cm (5 tuttia),  
korkeus 34 cm.

  Tuteiksi soveltuvat  
kaikki GEWA-tutit ja  
tuttiämpärin varaosat

Varatutit
  pituus 100 mm 
  mutterisarjoihin ja juottosankoon 
  suorareunaisen kannan ansiosta 
tiivistyy hyvin venttiiliin

229,00
3 tuttia

313,00
5 tuttia

Tuttisanko 
mutteritutilla

  seinäteline
  sanka 10,80

Harmaa

10,80
Pinkki



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

PERFECT UDDER® 
ternimaidon pakastus- ja juottopaketti 4 l

PERFECT UDDER® MATILDA 
TERNIMAITOLÄMMITIN + PASTÖROINTI

  Terninmaidon 
pakastamiseen

  Lämpöhauteessa 
sulatettu ja lämmitetty 
ternimaito voidaan 
juottaa vasikalle 
suoraan alumiinisesta 
pussista.

  Pussin korkki vaihdetaan 
juottotuttiin.

  Pussi ripustetaan 
kulmastaan tukevasti 
karsinan etuaitaan tms.

  Pussia voi käyttää 
useamman kerran.

  Tarvittaessa pussin maito voidaan 
pastöroida.

  Pussit toimitetaan 50 kpl 
pakkauksissa, mukana 50 korkkia, 2 
tuttia ja 1 Deluxe syväjuottoputki.

Matilda tekee nämä molemmat!Matilda tekee nämä molemmat!

Pastöroinnissa ternimaidon Pastöroinnissa ternimaidon 
lämpötila nostetaan 60 lämpötila nostetaan 60 
asteeseen tunnin ajaksi. Tämän asteeseen tunnin ajaksi. Tämän 
jälkeen Matilda jäähdyttää sen jälkeen Matilda jäähdyttää sen 
haluamaasi lämpötilaan: joko haluamaasi lämpötilaan: joko 
pakastettavaksi tai vasikoille pakastettavaksi tai vasikoille 
tarjoiltavaksi.tarjoiltavaksi.

   Pastöroi vastalypsetty Pastöroi vastalypsetty 
ternimaito Matildassa ternimaito Matildassa 
ja pakasta sen jälkeen ja pakasta sen jälkeen 
pussissa.pussissa.

   Matildan vesihaude sulattaa Matildan vesihaude sulattaa 
jäädytetyn ternimaidon ja jäädytetyn ternimaidon ja 
lämmittää sen haluamaasi lämmittää sen haluamaasi 
lämpötilaan -> valmis lämpötilaan -> valmis 
juotettavaksi vasikoille.juotettavaksi vasikoille.

   Leveys 56, korkeus 63,5 cm, Leveys 56, korkeus 63,5 cm, 
syvyys 79 cmsyvyys 79 cm

   Mukana 10 kpl 4 litran ja 10 kpl 2 litran Mukana 10 kpl 4 litran ja 10 kpl 2 litran 
pusseja sekä pussireppu ja täyttösuppilo.pusseja sekä pussireppu ja täyttösuppilo.

Rehupiika
  tilavuus 20 kg
  rehua aina saatavilla
  rehu pysyy puhtaana ja 
kuivana

  säädettävä rehumäärä
  korkeus 1 m,  
halkaisija 30 cm

  kiinnitys etuaitaan tai 
seinään

Lujatekoinen ja varmatoiminen vapaaruokkija 
varmistaa, että rehua on aina näkyvillä ja 

saatavilla – puhtaana ja kuivana

147,00

LAC Brix ternimaidon
vasta-ainepitoisuusmittari
LAC-Brix -mittarissa on Brix %-asteikko joka ker-
too ternimaidon vasta-ainepitoisuuden. Terni-
maidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine 
ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen jonka 
määrä mitataan. 
Ternimaidon laaduissa on isoja eroja.

53,00

LAC digitaalinen 
Brix-mittari

  Digitaalinen Brix %-asteikko kertoo 
ternimaidon vasta-ainepitoisuuden

  Ternimaidon ainesosat (laktoosi, rasva, 
valkuaisaine ja proteiini jne.) muodostavat 
kiintoaineen, jonka määrä mitataan

  Brix- mittausalue 0-50 %, tarkkuus ± 0,2 %
  Näytön resoluutio 0,1 %
  Lämpötilan mittausalue 0-40° C, 
tarkkuus ± 0,5 °C

271,00

Startti-Vispilä maitojauheelle
  ruostumaton vispilä
  pituus 42 cm
  tukevat 1,8 mm langat 
sekoittavat jauheen tasaisesti

9,70

5270,00

Jakovaunu 110 l
  Tilavuus 110 l
  240 V sekoitusmoottori
  40 mm tyhjennyshana
  Isot 40 cm renkaat
  Korkeus 112 cm, leveys 61 cm 
  Paino 21 kg
  2-pyöräinen

703,00
ilman sekoittajaa

202,00

UUTUUS

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
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Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

AGRI-PLASTICS-RYHMÄIGLU
  Erittäin kestävä ryhmäiglu
  Jopa 5 vasikalle
  Takaosassa kätevä kuivitusaukko
  Ulkomitat: pituus 249 cm, leveys 234 cm, korkeus 200 cm
  Sisämitat: pituus 234 cm, leveys 207 cm, korkeus 191 cm

 
Karsina-aita, ruokintakaukalot ja nostokoukku lisävarusteina.

1524,00
Agri-Plastics

ryhmäiglu

1420,00
2. Ryhmäiglun

karsina-aita

136,00
1. Ryhmäiglun
nostokoukku

3.

2.

1.

118,00
3. Ryhmäiglun

ruokintakaukalo

Benfital®-Plus

  Vasikan ripulin ensioireisiin
  Benfitalin kuidut sitovat 
haitallisia bakteereja ja 
kuljettavat ne ulosteen 
mukana pois

  Benfitalin sisältämät suolat 
ja glugoosi korvaavat ripulin 
aiheuttamia menetyksiä ja 
ennaltaehkäisevät vasikan 
kuivumista

  Voidaan sekoittaa joko veteen, 
maitoon tai juottorehuun 

  Voidaan käyttää 
keskeyttämättä maito- tai 
juomarehujuottoa

  Tehokas
  Vasikoita miellyttävä maku
  50 g annosmitta mukana

64,00
3 kg

sis. alv. 14 %

558,00
LAC Arctic

etuaitauksella

LAC® ARCTIC VASIKKAIGLU
  Materiaali HDPE
  HDPE-muovinen etuaitaus vähentää  
aitauksen kylmän tuntua

  Varustettu etuverholla joka estää viimaa
  Iglun mitat: korkeus 140 cm,  
leveys 120 cm, pituus 170 cm

  Aitaus: pituus 147,5 cm,  
leveys 120 cm

  Sis. juottosanko, vesisanko  
ja rehuastia

Ilmaventtiili
etuseinässä

3.

Karsina-aitaukseen 
kiinnitettävät ruokintakaukalot

Säädettävä ilmaventtiili 
takaseinässä

Ruokinta-aukko
takaseinässä
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PERFECT UDDER® 
ternimaidon pakastus- ja juottopaketti 4 l

PERFECT UDDER® MATILDA 
TERNIMAITOLÄMMITIN + PASTÖROINTI

  Terninmaidon 
pakastamiseen

  Lämpöhauteessa 
sulatettu ja lämmitetty 
ternimaito voidaan 
juottaa vasikalle 
suoraan alumiinisesta 
pussista.

  Pussin korkki vaihdetaan 
juottotuttiin.

  Pussi ripustetaan 
kulmastaan tukevasti 
karsinan etuaitaan tms.

  Pussia voi käyttää 
useamman kerran.

  Tarvittaessa pussin maito voidaan 
pastöroida.

  Pussit toimitetaan 50 kpl 
pakkauksissa, mukana 50 korkkia, 2 
tuttia ja 1 Deluxe syväjuottoputki.

Matilda tekee nämä molemmat!Matilda tekee nämä molemmat!

Pastöroinnissa ternimaidon Pastöroinnissa ternimaidon 
lämpötila nostetaan 60 lämpötila nostetaan 60 
asteeseen tunnin ajaksi. Tämän asteeseen tunnin ajaksi. Tämän 
jälkeen Matilda jäähdyttää sen jälkeen Matilda jäähdyttää sen 
haluamaasi lämpötilaan: joko haluamaasi lämpötilaan: joko 
pakastettavaksi tai vasikoille pakastettavaksi tai vasikoille 
tarjoiltavaksi.tarjoiltavaksi.

   Pastöroi vastalypsetty Pastöroi vastalypsetty 
ternimaito Matildassa ternimaito Matildassa 
ja pakasta sen jälkeen ja pakasta sen jälkeen 
pussissa.pussissa.

   Matildan vesihaude sulattaa Matildan vesihaude sulattaa 
jäädytetyn ternimaidon ja jäädytetyn ternimaidon ja 
lämmittää sen haluamaasi lämmittää sen haluamaasi 
lämpötilaan -> valmis lämpötilaan -> valmis 
juotettavaksi vasikoille.juotettavaksi vasikoille.

   Leveys 56, korkeus 63,5 cm, Leveys 56, korkeus 63,5 cm, 
syvyys 79 cmsyvyys 79 cm

   Mukana 10 kpl 4 litran ja 10 kpl 2 litran Mukana 10 kpl 4 litran ja 10 kpl 2 litran 
pusseja sekä pussireppu ja täyttösuppilo.pusseja sekä pussireppu ja täyttösuppilo.

Rehupiika
  tilavuus 20 kg
  rehua aina saatavilla
  rehu pysyy puhtaana ja 
kuivana

  säädettävä rehumäärä
  korkeus 1 m,  
halkaisija 30 cm

  kiinnitys etuaitaan tai 
seinään

Lujatekoinen ja varmatoiminen vapaaruokkija 
varmistaa, että rehua on aina näkyvillä ja 

saatavilla – puhtaana ja kuivana

147,00

LAC Brix ternimaidon
vasta-ainepitoisuusmittari
LAC-Brix -mittarissa on Brix %-asteikko joka ker-
too ternimaidon vasta-ainepitoisuuden. Terni-
maidon ainesosat (laktoosi, rasva, valkuaisaine 
ja proteiini jne.) muodostavat kiintoaineen jonka 
määrä mitataan. 
Ternimaidon laaduissa on isoja eroja.

53,00

LAC digitaalinen 
Brix-mittari

  Digitaalinen Brix %-asteikko kertoo 
ternimaidon vasta-ainepitoisuuden

  Ternimaidon ainesosat (laktoosi, rasva, 
valkuaisaine ja proteiini jne.) muodostavat 
kiintoaineen, jonka määrä mitataan

  Brix- mittausalue 0-50 %, tarkkuus ± 0,2 %
  Näytön resoluutio 0,1 %
  Lämpötilan mittausalue 0-40° C, 
tarkkuus ± 0,5 °C

271,00

Startti-Vispilä maitojauheelle
  ruostumaton vispilä
  pituus 42 cm
  tukevat 1,8 mm langat 
sekoittavat jauheen tasaisesti

9,70

5270,00

Jakovaunu 110 l
  Tilavuus 110 l
  240 V sekoitusmoottori
  40 mm tyhjennyshana
  Isot 40 cm renkaat
  Korkeus 112 cm, leveys 61 cm 
  Paino 21 kg
  2-pyöräinen

703,00
ilman sekoittajaa

202,00

UUTUUS
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AGRI-PLASTICS-RYHMÄIGLU
  Erittäin kestävä ryhmäiglu
  Jopa 5 vasikalle
  Takaosassa kätevä kuivitusaukko
  Ulkomitat: pituus 249 cm, leveys 234 cm, korkeus 200 cm
  Sisämitat: pituus 234 cm, leveys 207 cm, korkeus 191 cm

 
Karsina-aita, ruokintakaukalot ja nostokoukku lisävarusteina.

1524,00
Agri-Plastics

ryhmäiglu

1420,00
2. Ryhmäiglun

karsina-aita

136,00
1. Ryhmäiglun
nostokoukku

3.

2.

1.

118,00
3. Ryhmäiglun

ruokintakaukalo

Benfital®-Plus

  Vasikan ripulin ensioireisiin
  Benfitalin kuidut sitovat 
haitallisia bakteereja ja 
kuljettavat ne ulosteen 
mukana pois

  Benfitalin sisältämät suolat 
ja glugoosi korvaavat ripulin 
aiheuttamia menetyksiä ja 
ennaltaehkäisevät vasikan 
kuivumista

  Voidaan sekoittaa joko veteen, 
maitoon tai juottorehuun 

  Voidaan käyttää 
keskeyttämättä maito- tai 
juomarehujuottoa

  Tehokas
  Vasikoita miellyttävä maku
  50 g annosmitta mukana

64,00
3 kg

sis. alv. 14 %

558,00
LAC Arctic

etuaitauksella

LAC® ARCTIC VASIKKAIGLU
  Materiaali HDPE
  HDPE-muovinen etuaitaus vähentää  
aitauksen kylmän tuntua

  Varustettu etuverholla joka estää viimaa
  Iglun mitat: korkeus 140 cm,  
leveys 120 cm, pituus 170 cm

  Aitaus: pituus 147,5 cm,  
leveys 120 cm

  Sis. juottosanko, vesisanko  
ja rehuastia

Ilmaventtiili
etuseinässä

3.

Karsina-aitaukseen 
kiinnitettävät ruokintakaukalot

Säädettävä ilmaventtiili 
takaseinässä

Ruokinta-aukko
takaseinässä
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Kuitukankainen
lypsypyyhe

  arkin koko 40 x 40 cm
  kestää noin 50-60 pesukertaa
  100 kpl/pkt

Mikropyyhe
  täysin synteettinen Meijerin® MIKRO-
pyyhe on kehitetty erityisesti vedinten ja 
utareiden puhdistukseen 

  poistaa tehokkaasti mikrobien 
kasvualustaa 

  imee vettä neljä kertaa painonsa määrän 
  puhdistaa pienellä puristusvoimalla
  peseytyy helposti 
  koko: 32 x 32 cm
  Pakkauksessa 25 kpl

19,30

25,60

Ylivoimainen 
kestävyys

Puuvillakankainen
lypsypyyhe

  sitoo miellyttävästi pesuveden 
lämmön ja pysyy pitkään 
lämpimänä

  konepestävä ja erittäin kestävä
  Pussissa 10 kpl

16,80

Lypsypyyhe
kostea, desinfioiva

  arkkikoko on 23x25 cm
  pakkauksessa pullollinen 
klorheksidinipohjaista 
desinfiointiainettavalmiina

  pakkauksessa 1000 arkkia 
rullalla

Annostelusanko+kansiAnnostelusanko+kansi
kostealle lypsypyyhkeellekostealle lypsypyyhkeelle

  Kestävä sanko, jonka kannessa 
sujettava aukko vetopyyhkeelle

  Kannen aukko hidastaa 
pyyhettä niin, että paperi 
katkeaa helpommin

  Aukko suljettavissa, joten 
desinfiointiaineeipääse
haihtumaan

  Paino 0,78 kg

Kertakäyttöinen 
lypsypyyhe

  kertakäyttöisen liinan koko on 21 x 25 cm
  liinat on taiteltu annostelijalaatikkoon 
sopiviksi

  8 pss x 150 kpl
  1200 arkkia laatikossa

47,50

24,70

Nelisan-yleisvoide

Kotimainen, antiseptinen käsi-, 
vedin- ja haavavoide

  Edullinen
  Pehmittävä, imeytyy helposti
  Hygieninen käyttää

2,5 litran riippupullossa 
näkyvä annostelututti 
ostettava erikseen.

5,90
300 g

37,10
2,5 l

UUTUUS

10,30

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa
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Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Tilauskuponki - lokakuu 2022

Kuitukan. Meijer. Lypsyp 100 kpl/pkt kpl 19,30

Meijerin Arkki kertak.Lypsyp.150 ark/ps/8ps/ltk kpl 47,50

Puuvill.Meijer.lypsyp. 10kpl/ps  20ps/ltk kpl 16,80

Lypsypyyhe Kostea  1000 ark/ltk kpl 24,70

Annostelusanko+kansi kostealle lypsypyyhkeelle - UUTUUS! kpl 10,30

Meijerin Mikropyyhe, sininen 25 kpl kpl 25,60

Meijerin Nelisan 300 g, ALOE VERA kpl 5,90

Meijerin Nelisan  2,5 L riippupullo, ALOE VERA kpl 37,10

Maidonjakovaunu  110 l (ilman sekoittajaa) - 2-pyöräinen kpl 703,00

Benfital kpl 64,00

Rehupiika kpl 202,00

Vasikanjuottopullo, 2,5 l SpeedyFeeder kpl 30,50

Vasikanjuottopullo, 4l SpeedyFeeder kpl 38,90

Syväjuottoputki ja kansi Speedy Feeder kpl 20,40

Vasikanjuottopullo, 3 L kpl 12,30

Juottoletku 3L:n pulloon kpl 14,10

Juottopullo 4 litraa, olkahihnalla kpl 36,20

Ensi-Emo kpl 16,90

Vasikkasanko 7 l kpl 5,70

Tuttisanko mutteritutilla, seinäteline ja sanka, musta kpl 10,80

Tuttisanko mutteritutilla, seinäteline ja sanka, pinkki kpl 10,80

LAC- tuttibaari 3 tuttia kpl 229,00

LAC- tuttibaari 5 tuttia kpl 313,00

Perfect Udder 4L pakastus- ja juottopaketti kpl 147,00

Perfect Udder Matilda, ternimaidon lämmitin + pastörointi kpl 5270,00

Ternimaidon LAC-Brix-mittari 0…32 kpl 53,00

Ternimaidon LAC-Brix-mittari - DIGITAALINEN - UUTUUS! kpl 271,00

Startti-Vispilä RST, maitojauheelle kpl 9,70

Lac® Arctic-Vasikkaiglu, etuaitauksella kpl 558,00

Agri-Plastics, ryhmäiglu vasikoille kpl 1524,00

Agri-Plastics, ryhmäiglun nostokoukku kpl 136,00

Agri-Plastics, ryhmäiglun karsina-aita kpl 1420,00

Agri-Plastics, ryhmäiglun ruokintakaukalo kpl 118,00

Varatutti 100 mm , Luonnonkumi 100 kpl kpl 1,40

Varatutti 100 mm , Luonnonkumi kpl 1,60

Varatutti 100 mm, punainen 100 kpl kpl 1,10

Varatutti 100 mm, punainen kpl 1,40

Varatutti 100 mm, valkoinen 100 kpl kpl 1,10

Varatutti 100 mm, valkoinen kpl 1,40

Varatutti 100 mm, valkoinen Förster-Automaattiin O-reikä kpl 1,40

Varatutti 100 mm, vihreä 100 kpl kpl 1,90

Varatutti 100 mm, vihreä kpl 2,10

Varatutti Speedy Feeder, musta kpl 8,70

Ensi-Emo varatutti kpl 5,60

Hapanj.letku silikon 9,5 x 12,7 mm (20 m) kpl 7,80

- Täysi rulla kpl 6,80

Hapanj.letku silikon 6,5 x 10,5 (20 m) kpl 7,70

- Täysi rulla kpl 6,70

Intra Hoof-fit Sorkkageeli purkissa-330 ml kpl 22,40

Repiderma spray - 250 ml kpl 15,40

Intra Hoof-fit Bath Sorkakylpy 20 L kannu kpl 202,00

Intra Hoof-fit SPRAY Sorkkasuihke 10 L kannu kpl 94,00

Intra Hoof Sorkka-allas 2x80L + RST ritilä kpl 744,00

Intra Hoof-Fit Sorkkateippi 10cm x 4,5m kpl 2,40

Intra Hoof Matabi sumutinpullo kpl 67,00

Bobman FL 21328,00

Bobman Multiload 3WD 22816,00

Bobman SL 27156,00

Bobman Powerlead 29140,00

Bobman lisävarusteet, sivuharja 70 cm SL/Powerlead 1532,00

Bobman lisävarusteet, Sykloni-ilmansuodatin 371,00

LAC-Maxi Kuivituskone - Tehoakulla 3336,00

Beltscoop 500 kuivituskauha 7316,00

Beltscoop 700 kuivituskauha 7812,00

Beltscoop 1000 kuivituskauha 8556,00

Beltscoop 2000 kuivituskauha 10292,00

Beltscoop 2500 kuivituskauha 11532,00

Beltscoop 3000 kuivituskauha 14012,00

Beltscoop Kuormaajasovite pieni (Avant, Giant ym.) 273,00

Beltscoop Kuormaajasovite iso (Euro, Trima ym.) 397,00

määrä a-hintamäärä a-hinta

= hinta alkaen



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Kuitukankainen
lypsypyyhe

  arkin koko 40 x 40 cm
  kestää noin 50-60 pesukertaa
  100 kpl/pkt

Mikropyyhe
  täysin synteettinen Meijerin® MIKRO-
pyyhe on kehitetty erityisesti vedinten ja 
utareiden puhdistukseen 

  poistaa tehokkaasti mikrobien 
kasvualustaa 

  imee vettä neljä kertaa painonsa määrän 
  puhdistaa pienellä puristusvoimalla
  peseytyy helposti 
  koko: 32 x 32 cm
  Pakkauksessa 25 kpl

19,30

25,60

Ylivoimainen 
kestävyys

Puuvillakankainen
lypsypyyhe

  sitoo miellyttävästi pesuveden 
lämmön ja pysyy pitkään 
lämpimänä

  konepestävä ja erittäin kestävä
  Pussissa 10 kpl

16,80

Lypsypyyhe
kostea, desinfioiva

  arkkikoko on 23x25 cm
  pakkauksessa pullollinen 
klorheksidinipohjaista 
desinfiointiainettavalmiina

  pakkauksessa 1000 arkkia 
rullalla

Annostelusanko+kansiAnnostelusanko+kansi
kostealle lypsypyyhkeellekostealle lypsypyyhkeelle

  Kestävä sanko, jonka kannessa 
sujettava aukko vetopyyhkeelle

  Kannen aukko hidastaa 
pyyhettä niin, että paperi 
katkeaa helpommin

  Aukko suljettavissa, joten 
desinfiointiaineeipääse
haihtumaan

  Paino 0,78 kg

Kertakäyttöinen 
lypsypyyhe

  kertakäyttöisen liinan koko on 21 x 25 cm
  liinat on taiteltu annostelijalaatikkoon 
sopiviksi

  8 pss x 150 kpl
  1200 arkkia laatikossa

47,50

24,70

Nelisan-yleisvoide

Kotimainen, antiseptinen käsi-, 
vedin- ja haavavoide

  Edullinen
  Pehmittävä, imeytyy helposti
  Hygieninen käyttää

2,5 litran riippupullossa 
näkyvä annostelututti 
ostettava erikseen.

5,90
300 g

37,10
2,5 l

UUTUUS

10,30

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Tilauskuponki - lokakuu 2022

Kuitukan. Meijer. Lypsyp 100 kpl/pkt kpl 19,30

Meijerin Arkki kertak.Lypsyp.150 ark/ps/8ps/ltk kpl 47,50

Puuvill.Meijer.lypsyp. 10kpl/ps  20ps/ltk kpl 16,80

Lypsypyyhe Kostea  1000 ark/ltk kpl 24,70

Annostelusanko+kansi kostealle lypsypyyhkeelle - UUTUUS! kpl 10,30

Meijerin Mikropyyhe, sininen 25 kpl kpl 25,60

Meijerin Nelisan 300 g, ALOE VERA kpl 5,90

Meijerin Nelisan  2,5 L riippupullo, ALOE VERA kpl 37,10

Maidonjakovaunu  110 l (ilman sekoittajaa) - 2-pyöräinen kpl 703,00

Benfital kpl 64,00

Rehupiika kpl 202,00

Vasikanjuottopullo, 2,5 l SpeedyFeeder kpl 30,50

Vasikanjuottopullo, 4l SpeedyFeeder kpl 38,90

Syväjuottoputki ja kansi Speedy Feeder kpl 20,40

Vasikanjuottopullo, 3 L kpl 12,30

Juottoletku 3L:n pulloon kpl 14,10

Juottopullo 4 litraa, olkahihnalla kpl 36,20

Ensi-Emo kpl 16,90

Vasikkasanko 7 l kpl 5,70

Tuttisanko mutteritutilla, seinäteline ja sanka, musta kpl 10,80

Tuttisanko mutteritutilla, seinäteline ja sanka, pinkki kpl 10,80

LAC- tuttibaari 3 tuttia kpl 229,00

LAC- tuttibaari 5 tuttia kpl 313,00

Perfect Udder 4L pakastus- ja juottopaketti kpl 147,00

Perfect Udder Matilda, ternimaidon lämmitin + pastörointi kpl 5270,00

Ternimaidon LAC-Brix-mittari 0…32 kpl 53,00

Ternimaidon LAC-Brix-mittari - DIGITAALINEN - UUTUUS! kpl 271,00

Startti-Vispilä RST, maitojauheelle kpl 9,70

Lac® Arctic-Vasikkaiglu, etuaitauksella kpl 558,00

Agri-Plastics, ryhmäiglu vasikoille kpl 1524,00

Agri-Plastics, ryhmäiglun nostokoukku kpl 136,00

Agri-Plastics, ryhmäiglun karsina-aita kpl 1420,00

Agri-Plastics, ryhmäiglun ruokintakaukalo kpl 118,00

Varatutti 100 mm , Luonnonkumi 100 kpl kpl 1,40

Varatutti 100 mm , Luonnonkumi kpl 1,60

Varatutti 100 mm, punainen 100 kpl kpl 1,10

Varatutti 100 mm, punainen kpl 1,40

Varatutti 100 mm, valkoinen 100 kpl kpl 1,10

Varatutti 100 mm, valkoinen kpl 1,40

Varatutti 100 mm, valkoinen Förster-Automaattiin O-reikä kpl 1,40

Varatutti 100 mm, vihreä 100 kpl kpl 1,90

Varatutti 100 mm, vihreä kpl 2,10

Varatutti Speedy Feeder, musta kpl 8,70

Ensi-Emo varatutti kpl 5,60

Hapanj.letku silikon 9,5 x 12,7 mm (20 m) kpl 7,80

- Täysi rulla kpl 6,80

Hapanj.letku silikon 6,5 x 10,5 (20 m) kpl 7,70

- Täysi rulla kpl 6,70

Intra Hoof-fit Sorkkageeli purkissa-330 ml kpl 22,40

Repiderma spray - 250 ml kpl 15,40

Intra Hoof-fit Bath Sorkakylpy 20 L kannu kpl 202,00

Intra Hoof-fit SPRAY Sorkkasuihke 10 L kannu kpl 94,00

Intra Hoof Sorkka-allas 2x80L + RST ritilä kpl 744,00

Intra Hoof-Fit Sorkkateippi 10cm x 4,5m kpl 2,40

Intra Hoof Matabi sumutinpullo kpl 67,00

Bobman FL 21328,00

Bobman Multiload 3WD 22816,00

Bobman SL 27156,00

Bobman Powerlead 29140,00

Bobman lisävarusteet, sivuharja 70 cm SL/Powerlead 1532,00

Bobman lisävarusteet, Sykloni-ilmansuodatin 371,00

LAC-Maxi Kuivituskone - Tehoakulla 3336,00

Beltscoop 500 kuivituskauha 7316,00

Beltscoop 700 kuivituskauha 7812,00

Beltscoop 1000 kuivituskauha 8556,00

Beltscoop 2000 kuivituskauha 10292,00

Beltscoop 2500 kuivituskauha 11532,00

Beltscoop 3000 kuivituskauha 14012,00

Beltscoop Kuormaajasovite pieni (Avant, Giant ym.) 273,00

Beltscoop Kuormaajasovite iso (Euro, Trima ym.) 397,00

määrä a-hintamäärä a-hinta

= hinta alkaen



Jari Luotonen
p. 010 40 27085

JUSTUKSEN VALIKOIMISSA
HYVÄ  VALIKOIMA  

HANKKIJAN SÄKKIREHUJA

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija

Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

Houkutus -robottirehusarja on suunniteltu robottilypsytiloille, joilla on käytössä osittainen seosruokinta. Houkutus -rehujen 
tärkeimpinä ominaisuuksina ovat herkullisuus, erinomainen raelaatu ja tiivis ravinto ainesisältö korkeatuottoisten lehmien 
tarpeisiin.

HOUKUTUS -ROBOTTIREHUSARJA 
LAAJENEE!

Houkutus -rehusarjan tuotteet eivät sisällä lisättyjä kivennäisiä, hivenaineita eikä vitamiineja.

KYSY LISÄÄ JA PYYDÄ TARJOUS HANKKIJAN RUOKINTA-ASIANTUNTIJALTA TAI MYYNTINEUVOTTELIJALTA!

Uutuus: 
LYPSY-HOUKUTUS

EKM-HOUKUTUS AUTO-HOUKUTUS

Huippumaittava hyvällä  
energiapitoisuudella varustettu 
houkutusväkirehu. Tukee hyvää 
maitotuotosta ja pitoisuuksia.

Erittäin energiapitoinen ja  
maittava houkutusväkirehu  
nostaa tehokkaasti maidon  

rasvapitoisuutta.

Runsasenerginen ja maittava  
houkutusväkirehu nostaa  

litratuotoksen uusiin ennätyksiin. 

Edullinen valinta robottilypsy
tiloille, joilla seoksen  

energia ja valkuaispitoisuus 
ovat tavoitteiden mukaisia.

Sopii robottilypsytiloille,  
joilla tavoitellaan korkeita  

pitoisuuksia litratuotoksesta  
tinkimättä.

Sopii erityisesti robottilypsy
tiloille, joilla ei ole käytössä  

erillistä verensokeria nostavaa 
energialiuosta tai rehua.

Kenelle?

Rehu pää 
piirteittäin
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