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VILOMIXIN TAMMIKUUN TARJOUKSET!

BIORUMIN

Elävää hiivaa sisältävä, pötsin mikrobi-
toimintaa edistävä ja ruokintaperäistä 
pötsin happamuutta tasapainottava 
puskurijauhe märehtijöille. 

Käytetään voimakkaan viljaruokinnan 
tai äkillisen ruokinnan muutoksen ai-
kana.

ADE PLUS

ADE-Plus on erityisesti nautakarjalle ADE-Plus on erityisesti nautakarjalle 
sopivassa suhteessa vitamiineja sisäl-sopivassa suhteessa vitamiineja sisäl-
tävä nestemäinen vitamiinivalmiste.tävä nestemäinen vitamiinivalmiste.

E-PLUS

E-Plus on runsaasti seleeniä ja E-vita-E-Plus on runsaasti seleeniä ja E-vita-
miinia sisältävä vahva vitamiiniliuos miinia sisältävä vahva vitamiiniliuos 
erityisesti  vastapuidun tai tuoreena erityisesti  vastapuidun tai tuoreena 
säilötyn viljan täydentämiseen.säilötyn viljan täydentämiseen.

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti + alv.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

ANNOSTELU PISTOOLI

ADE PLUS RAE

ADE-Plus on rakeistettu esiseos nau-ADE-Plus on rakeistettu esiseos nau-
takarjan vitamiinitasapainon tur-takarjan vitamiinitasapainon tur-
vaamiseksi. Uudistettu koostumus vaamiseksi. Uudistettu koostumus 
sisältää tarpeiden mukaisesti A-, D- ja sisältää tarpeiden mukaisesti A-, D- ja 
E-vitamiineja ja lisäksi seleeniä, josta E-vitamiineja ja lisäksi seleeniä, josta 
osa on hyvin imeytyvässä orgaanises-osa on hyvin imeytyvässä orgaanises-
sa muodossa.sa muodossa.

SELEENI E PLUS RAE
SELEENI E PLUS NATUR RAE

Seleeni E-Plus on rakeistettu täydennysrehuse-Seleeni E-Plus on rakeistettu täydennysrehuse-
os erityisesti vastapuidun ja tuoreena säilötyn os erityisesti vastapuidun ja tuoreena säilötyn 
viljan täydentämiseen. Tuote sisältää myös se-viljan täydentämiseen. Tuote sisältää myös se-
leeniä, josta osa on hyvin imeytyvässä orgaani-leeniä, josta osa on hyvin imeytyvässä orgaani-
sessa muodossa.sessa muodossa.

NATUR NATUR Luomutuotantoon.Luomutuotantoon.

MINERGEL

Suun kautta annettava, runsaasti Suun kautta annettava, runsaasti 
kalsiumia ja magnesiumia sisältävä kalsiumia ja magnesiumia sisältävä 
geelimäinen erikoisruokavalio poi-geelimäinen erikoisruokavalio poi-
kimahalvausriskin vähentämiseen. kimahalvausriskin vähentämiseen. 
Tuote ei sisällä ruoansulatuskanavaa Tuote ei sisällä ruoansulatuskanavaa 
ärsyttäviä aineosia. Tuote sopii myös ärsyttäviä aineosia. Tuote sopii myös 
täydentämään eläinlääkärin anta-täydentämään eläinlääkärin anta-
maa poikimahalvaushoitoa.maa poikimahalvaushoitoa.

1 kpl

42,0042,00
 sis.alv 24%

5 kg 

33,0033,00
sis.alv. 14%

5 l

30,5030,50
sis. alv. 14%

5 L

28,5028,50
sis. alv. 14%

20 kg

23,50
sis. alv. 14%

40 x 20 kg
lavalla / sk

825,-
sis. alv. 14%

15 kg

20,00
sis. alv. 14%

50 x 15 kg
lavalla / sk

890,-
sis. alv. 14%

4 x 450 ml

16,90
sis. alv. 14%

5 l

33,50
sis. alv. 14%

UUSI KOOSTUMUS:
ENEMMÄN E-VITAMIINIA!

Natur
15 kg

30,00
sis. alv. 14%

Natur
50 x 15 kg
lavalla / sk

1350,-
sis. alv. 14%



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 %

LOKAPUMPPU CS1500-10-16 LOKAPUMPPU CS1500-10-16 
repijäterällärepijäterällä

725,00

UUTUUS

Kaikkiin 
pumppauskohteisiin:
LAC-lokapumput

Asennettavissa jopa 
300 mm kaivoon

  Edullinen rst/valurautainen pumppu
  Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
  Mahtuu pieneen tilaan
  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 7,5 m
  Teho 250 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 15 mm
  Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
  Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

Kaikissa repijä terättömissä 
pumpuissa valurautainen 

juoksupyörä 

Pintavipalla 
säädettävä 

käynnistymis korkeus

Kaikista pumpuista 
vähintään 

7 vuoden kokemus

Kaikissa pumpuissa 
sisään rakennettu 

lämpösuoja

  Rst/valurautainen lokapumppu
  lokakaivoille, robotin pesuvesille, 
puristenesteelle, virtsalle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 9 m
  Tuotto 333 l/min
  Teho 1,1 kW, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 35 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 275 x 225 x 560 mm, paino 23,5 kg

378,00

  Maanrakennustöihin, lokakaivoihin, 
puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 12 m
  Tuotto 300 l/min
  Teho 750 W, jännite 230 V
  Max partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 540 mm, paino 19,5 kg

Asennusjalka 
ehkäisee imuaukon 
tukkeutumista 
(heinä, kutteri tms.) 302,00

  Puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 8,5 m
  Tuotto 200 l/min
  Teho 450 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 500 mm, paino 18,5 kg

Asennusjalka 
ehkäisee imuaukon 
tukkeutumista 
(heinä, kutteri tms.) 254,00

154,00

LOKA/YLEISPUMPPU RE250LOKA/YLEISPUMPPU RE250

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 LOKA/YLEISPUMPPU RE750 
pitkille pumppausmatkoillepitkille pumppausmatkoille

LOKA/YLEISPUMPPU RE450 LOKA/YLEISPUMPPU RE450 
lyhyille pumppausmatkoillelyhyille pumppausmatkoille

   Lokakaivoihin, lypsyasemalle, salaojaLokakaivoihin, lypsyasemalle, salaoja
kaivoihin, pienpuhdistamolle yms.kaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

   Silppuaa pitkät kuidut ja isommat Silppuaa pitkät kuidut ja isommat 
partikkelit tehokkaastipartikkelit tehokkaasti

   Säädettävä pintavippaSäädettävä pintavippa
   Nostokorkeus 16 mNostokorkeus 16 m
   Tuotto 166 l/minTuotto 166 l/min
   Teho 1500W, jännite 230 VTeho 1500W, jännite 230 V
   50 mm letkulähtö vakiona50 mm letkulähtö vakiona
   Paino 28 kgPaino 28 kg
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Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

25,20
Bovikalc

alv. 14 %

93,10
Bovikalc-asetin

alv. 24 %

Bovikalc®
Kalsiumlisä 
poikimisen aikaan 

  turvallinen käyttää
  nopeatehoinen
  bolus on helppo antaa
  4 putkiloa/laatikko

Bovikalc®-asetin
  Materiaali: teräs

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

27,00

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 desinfiointi ainetta 
valmiina

  pakkauksessa 1000 arkkia rullalla

Kertakäyttöinen 
lypsypyyhe

   kertakäyttöisen liinan koko on 21 x 25 cmkertakäyttöisen liinan koko on 21 x 25 cm
   liinat on taiteltu annostelijalaatikkoon liinat on taiteltu annostelijalaatikkoon 
sopiviksisopiviksi

   8 pss x 150 kpl8 pss x 150 kpl
   1200 arkkia laatikossa1200 arkkia laatikossa 47,50

24,70



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 %

8,00
Vedinsuihkepullo

11,30
Vedinkastopullo

Vedin
suihkepullo

42,80
10 l

Meijerin® Vedinspray
Kotimainen, hoitava, käyttövalmis liuos.

  Auttaa ehkäisemään utaretulehduksia.
  Karkottaa kärpäset vetimien pinnalta.
  Hoitaa vedinihoa.

Vedin
kastopullo RJP
Neste ei palaa astiaan.

Repiderma
ihosumute

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

   Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin  Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin  
(esim. Digital Dermatitis)(esim. Digital Dermatitis)

15,40
250 ml

Yksittäin / astia

Lavoittain / astia

68,00
59,00

20 kg

190,00
171,00

60 kg

592,00
566,00

200 kg

Desinfiointi

Hoitavuus

HUOM!
Katso koko RBTsarja: www.finnlacto.fi

Vedinspray RBT Chlorhex
Klooriheksidiini-vedinhoitoaineKlooriheksidiini-vedinhoitoaine
Hoi ta vat ai neet: gly se rii ni ja sor bi to li (yli 10%)Hoi ta vat ai neet: gly se rii ni ja sor bi to li (yli 10%)
Käyttö: spray, dip ja ro bot tiKäyttö: spray, dip ja ro bot ti

Pakkauskoot:Pakkauskoot:
20 kg, 60 kg ja 220 kg20 kg, 60 kg ja 220 kg

Lavat:Lavat:
24 x 20 kg, 8 x 60 kg 24 x 20 kg, 8 x 60 kg 
ja 2 x 200 kgja 2 x 200 kg

Nelisanyleisvoide

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



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 - tammikuu 2023

määrä

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

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

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

Lypsypyyhe Kostea  1000 ark/ltk 24,70 €/kpl

Meijerin Mikropyyhe, 25 kpl 27,00 €/kpl

Bovikalc HUOM: alv 14 % 25,20 €/kpl

Bovikalc-asetin, metallinen RST 93,10 €/kpl

määrä

Meijerin Vedinspray 10 L / 75 Ast/lava 42,80 €/kpl

RBT Chlorhex 20 L 68,00 €/kpl

RBT Chlorhex 60 L 190,00 €/kpl

RBT Chlorhex 200 L 592,00 €/kpl

• Lavatoimitus 24 x 20L 1416,00 €/lava

• Lavatoimitus 8 x 60 L 1368,00 €/lava

• Lavatoimitus 2 x 200 L 1132,00 €/lava

Repiderma sumute, 250 ml 15,40 €/kpl

Vedinkastopullo RJP 11,30 €/kpl

Vedinsuihkepullo 8,00 €/kpl

Meijerin Nelisan 300 g, Aloe Vera 5,90 €/kpl

Meijerin Nelisan  2,5 L riippupullo Aloe Vera 37,10 €/kpl

määrä

LAC- lokapumppu RE250, tuotto 150 l/min, 0,25 kW 154,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE450, tuotto 200 l/min, 0,45 kW 254,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE750 tuotto 300l/min, 0,75 kW 302,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE1100, 330l/min 1,1 kW 378,00 €/kpl

Lokapumppu CS1500-10-16 repijäterällä 725,00 €/kpl

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

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

Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

EKM-pitoisuusrehut nostavat tehokkaasti maidon pitoisuuksia. EKM-tuotteet sisältävät runsaasti ener-
giaa ja aminohappoja, pötsin happamoitumista vähentäviä raaka-aineita sekä optimaalisen rasvakoostu-
muksen maidon pitoisuuksien tuottamiseen. Pitoisuuksien arvostus maidon hinnanmuodostuksessa 
nousee jatkuvasti, hyödynnä EKM-tuotteiden tuomat hyödyt heti!

EKM-PITOISUUSREHUT –  
NOSTETTA MAIDON PITOISUUKSIIN!

Skannaa tuotteen yhteydessä oleva QR-koodi puhelimellasi ja 
pääset suoraan kyseisen tuotteen lisätietoihin sivustollamme. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous ruokinta-asiantuntijaltasi tai  
myyntineuvottelijaltasi!

  EKM-KROSSI I 

Täysrehu maidon pitoisuuksien vahvistamiseen
•  Runsaasti maidon rasvapitoisuutta nostavaa  

pötsiystävällistä rasvaa

  EKM-KROSSI II 

Erittäin vahva täysrehu maidon pitoisuuksien  
vahvistamiseen ja sulavuudeltaan heikon säilörehun 
täydentämiseen
•  Vahvasti energiaa ja aminohappoja korkeaan EKM-tuo-

tokseen, sisältää pötsiystävällistä rasvaa

  EKM-HOUKUTUS 

Houkutusväkirehu robotille
•  Nostaa tehokkaasti maidon pitoisuuksia
•  Maittava koostumus ja kestävä rae
•  Ei sisällä kivennäistäydennystä 

  EKM-KRONO  

Matalatärkkelyksinen puolitiiviste maidon pitoi-
suuksien vahvistamiseen
•  Sisältää maidon rasvapitoisuutta nostavaa pötsiystäväl-

listä rasvaa
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MUUTOSTÖITÄ 
TUOTANTOTILOIHIN 
SUUNNITTEILLA?

OLEMME MUKANA SARKAMESSUILLA
SEINÄJOELLA 27.-28.1.

– TULE TAPAAMAAN JA JUTTELEMAAN

Ota avuksi
Pihlajan Moniavun

Betonisahausta tuotantotilojen 
muutostöihin – kysy tarjous!

BETONI-
SAHAUS

Navetat, vasikkalat, 
vaakasiilot ym.

Lisätiedot ja tilaukset: 
Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223
harripihlaja70@gmail.com
www.pihlajanmoniapu.fi   |        /pihlajanmonitoimi


