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Detta är vår gemensamma bilaga. Bekanta er med vårat maskinutbud.

Kom och besök oss på OKRA mässan i Oripää.

Tässä yhteinen liitteemme.
Tutustu laajaan konevalikoimaamme!

Tule Oripäähän tutustumaan koneisiimme.

Hinnat alv 0%
Priser moms 0%

Yrjö ja Pauli Tenkanen 
ovat johtaneet perheyri-

tystään jo 30 v. 
Ja sitä juhlitaan nyt!

Boris ja Tom ottivat haltuunsa 2014
perheyritiksen Ekotjänst Lindgårdin toiminnan 

joka on nyt laajentunut ja toiminut 13 v.

Nyt voit ostaa BT-Agron koneita Tenkaselta Salossa ja Tenkansen koneita BT-Agrolta Mustasaaressa



FORIGO nurmijyrsin - valmis kylvöalusta kerta-ajolla. Nurmijyrsimellä voit uusia
nurmet kyntämättä ja ilman kivien keruuta! Tilaa nyt koneesi!

Koneen seula lajittelee nurmen juurakot ja kivet pohjalle ja pintaan jää hieno 
kuohkea kylvövalmis maa-aines. Varustettuna pneumaattisella piensiemenkylvöko-
neella saat valmiin kylvetyn nurmen kerta-ajolla. Jos on tarvetta kuivata ja tasata 
pinta, parin päivän kuluttua viimeistele kylvö Einböck PNEUMATICSTAR nurmiharal-
la. Jos on jyräämisen tarvetta voit suorittaa tasaamisen ja kylvön SUIRE nurmijyrällä.

Huippu Uutuuksia!

Nurmen uusinta ilman kyntöä.        Tee se nyt niiton jälkeen!
Forigo-Grassland & Stone Burier

Huippulaatuiset SUIRE vaakatasoleikkurit mullistavat markkinat myös
Suomessa. Nurmen ja laitumen puhdistusniittoon, kesantomaiden ja
sänkien murskamiseen sekä viheralueiden siisteyttämiseen.

SUIRE vaakatasoleikkurit
Vakaa ja hiljainen kulku ja jälki on erinomainen.

Patentoitu vaakatason ja
työsyvyyden säätö omalla
hydrauliikkajärjestelmällä.
Isot kunnon kannatuspyörät.

BT-Agro jär jestää ODOTETUT TYÖNÄYTÖKSET
    9.6 Kruunupyy      10.6 Seinäjoki     27.6 Äänekoski     28.6 Savonlinna     29.6 Nilsiä

Työnäytöksissä esitellään Einböck PNEUMATICSTAR-nurmiäes ja mielenkiintoiset uutuudet Forigo GRASSLAND-nurmijyrsin
ja Suire TURBOGYR-vaakatasomurskain.

Tarkemmat työnäytöosoitteet ja lisätietoja voitte katsoa kotisivuiltamme www.bt-agro.fi  tai soittaa Tompalle 0400 806 165. Tervetuloa!

ja
Einböckin AEROSTAR perheen mekaanisen rikkaruohotorjunnan
konekantaan on tullut uusi jäsen AEROSTAR-ROTATATION. Se
toimii hieman eri tavalla kuin perinteinen rikkaäes: sen toiminta
perustuu vinossa kulmassa pyörivään ”tähtipyörään” jossa on piikit.
Vinossa kulmassa pyörivä tähtipyörä antaa huomattavan tehon rik-
karuohotorjunnassa eikä tukkeudu herkästi kasvumassaan, joten
sitä voi käyttää myös sänkimuokattuun.

Hinattavan KVICK-FINN Power kasvaa työleveyttä 6,2 metrisen.
Ajonopeus on hidas mutta teho riikkaruohoille on valtava.

ja nurmikoneuutuudet
10v. kokemus ja edelläkävijä Suomessa nurmenuudistajana,
esittelemme ylpeänä Einböck PNEUMATICSTAR 600 SR STI
nurmihara pneumatisella kylvökoneella. STI-ohjausyksikkö
mahdollistaa esiannostustoiminnon joka parantaa kylvöä päisteessä ja
“kiertokoe nappi” antaa todellisen datan ohjausyksikölle kylvömäärän
asetusta varten. Elektroniikalla saat enemmän mahdollisuuksia!

Uutuutena esittelemme myös uuden järeän ja fi ksun SUIREN
nurmijyrän. Sillä on meidän kokemuksien mukaan tarvittavan hyvät
edut eikä ole hinnalla pilattu! Tule tutustumaan ja tilaa se!

Taittuvarunkoisella 6-siipisellä paluuauralla on helppo siirtyä pellolta toiselle vilkkailla
ja kapeilla kylätiellä. Tule katsomaan miten nätisti se taittuu kuljetusasentoon!

REBELL lautasmuokkari



Huippu Uutuuksia!

REBELL lautasmuokkari

Perheyritys Yrjö Tenkanen oy
juhlii 30 vuotis taivalta

OKRA:ssa 6-9.7.2016
Juhlavuoden kunniaksi pe 8.7.2016 klo 11-15

esiintyy laulaja/imitaattori Martti Koivisto
sekä tarjolla Perniön lihan makkaraa.

Ensiesittelyä
uusi vaunumallisto

TEKO TRAILER PRO.

Ensiesittelyssä myös uudet
MATENG niittokoneet 2-2,80m.

Jonka valmistaa hyvästä
laadusta tunnettu Palmse metall.

Laaja TEKO vaunumallisto 
Viljavaunut 13-15 tn.
Yleisvaunut 13-20 tn.

Maansiirtovaunut 6-20 tn.
Lantavaunut 8-18 tn.
Paalivaunut 10-15 tn.

Hinta /laatu suhde erinomainen.



KOTIMAINEN                  ETUKUORMAIN BT-AGROLTA

Köckerling TRIO

Köckerling TRIO on todellinen yleiskultivaattori. Voit muokata sillä keväisin matalaan ja saada kerta ajolla tasaisen kylvöalustan. Syksyllä voit valita
neljästä eri kärkivaihtoehdosta ja muokata jopa 30 cm syvyyteen. Käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä - heille voit myös soittaa käyttökokemuksista!

Kun PROFILINE varustetaan
RAUCH kylvöyksiköllä syntyy
monipuolinen JOCKEY äeskyl-
vökone.
Kun tarvitset lisää
muokkaus- ja kylvökapasiteettia
ja kylvät paljon syysviljoja, on
valintasi JOCKEY.

Köckerling JOCKEY äes-kylvökone

Köckerling VITU kiekkovannas kylvökone

Köckerling VARIO tehomuokkariKöckerling VECTOR yleiskultivaattori

Köckerling ALLROUNDER CLASSIC ja PROFILINE on varustettu järeällä 70 x
12 mm Top-Line piikeillä. Kärkivaihtoehtoina on normaali kärki sekä hanhenjalka.
ALLROUNDER:illä voit tehdä syksyllä matalan perusmuokkauksen ja keväällä kunnon
kylvömuokkauksen sekä kesäntomailla syyvän muokkauksen ja juuren leikkauksen.

Köckerling yleiskultivaattoreilla QUADRO, VECTOR ja VARIO, korvaat kynnön. Neljästä eri
kärkivaihtoehdoista löytyy ratkaisu kaikkiin muokkaustarpeisiin ja olosuhteisiin - keväisestä
kylvömuokkauksesta hanhenjalalla syksyiseen perusmuokkaukseen TopMix kärki siipi yhdis-
telmällä sekä jankkurointiin 4cm kapealla Subsoiler kärjellä.
VECTOR – yksi kultivaattori, kaksi työleveyttä. Peruskoneena syvään syksyllä – lisälohkoilla
leveästi kasvipeitteisyys keväällä. Pitkä ja avara VARIO - yksi kone kaikkiin muokkaustarpeisiin
ja olosuhteisiin. Markkinoiden ainoa kultivaattori jossa on 8 piikki akselia ja vain 13 cm piikkijako
ja runkokorkeus 80 cm.        Yksi veto - se on siinä!

Köckerling TRIOKöckerling TRIOKöckerling TRIOKöckerling TRIO

3m alk. 

12.930€

REBELL on todellinen raskaan sarjan lautasmuokkari. 
Se ei hypi eikä pompi. Sillä voit valita työsyvyyden 
hydraulisesti ajonaikana, 0:sta jopa 18 cm. Mitä en-
emmän on kasvinjätteitä ja mitä kovempaan maahan 
ja syvempään ajat, sitä enemmän pidät siitä.

Nyt on aika tilata muokkauskoneesi syystöihin!
The King of cultivation

Suoran kauppan hinta

32.260€

Köckerling TRIO 400 T kamppanjahintaan 31.7.2016 saakka

HUOM! Köckerling on kovasti arvostettu Saksalaista laatutuotetta joten tilausaika on 2 kuukautta.

REBELL on todellinen raskaan sarjan lautasmuokkari. Se 
ei hypi eikä pompi. Voit valita työsyvyyden hydraulisesti
ajonaikana, 0:sta jopa 18 cm. Mitä enemmän on kasvin-
jätteitä ja mitä kovempaan maahan ja syvempään ajat,
sitä enemmän pidät siitä.

On rakennettu
Köckerlingin tunnettuun
kultivattorin runkoon.

UUTUUS! VITU – kylvökoneiden aatelia. Se on oivaltavan nokkela kiekkovantailla varustettu kylvökone. Koneessa on kaksirivinen lautasmuokkain joka
varmistaa optimaalinen kylvöalustan. Porrastettu pakkerin pyörästö keventää koneen kulkua myös kevyillä mailla. Ei vielä satavissa combikoneena.

Köckerling REBELL CLASSIC lautasmuokkari

Köckerling ALLROUNDER PROFILINE

Köckerling
ALLROUNDER CLASSIC

... äestää - kylvää - jyrää yhdellä ajolla ...



KOTIMAINEN SOLID ETUKUORMAIN ON VERRATON TYÖKALU KUN TARVITAAN VOIMAA JA KETTÄRRYYTTÄ.

Boris Lindgård 0500 567 611
Tom Hellström 0400 806 165

Stig Nygård 045 896 2992

Myynti:Valmistaja:

• SOLID 370, 400, 440
• Nostovoima 1700 kg, 2000 kg, 2300 kg
• Nostokorkeus 3,70 m, 4,00 m, 4,40 m
• Traktorisuositus 80 - 160 hv
• Kotimainen etukuormain
• Kotimaiset työvälineet
• Valmistettu yli 40 vuotta

KOTIMAINEN                  ETUKUORMAIN BT-AGROLTA

Suoran kauppan hinta

32.260€

Meiltä saat erilaisia piensiemenkylvökoneita
kaikkiin koneisiin – mönkijästä, äkeisiin ja kasvin-
suojeluruiskuihin. Sopii kaikille piensiemenille –
raiheinästä virnalle, sekä lannoitteille.
Viska-/pakoputkikylvökoneet ovat helppoja
sijoittaa ja käyttää, mutta tarkkuutta on vaikea hal-
lita. Pneumaattisilla (ilma-avusteiset) kylvökoneilla
sijoitat piensiemenet tai starttilannoitteet tarkasti
siihen mihin haluat, joko riveihin tai pintaan ha-
jakylvettynä. Kylvää kerääjäkasvit esim. kasvin-
suojeluruiskutuksen yhteydessä tai kuorettuman
ja rikkaäestyksen yhteydessä.

Piensiemenkylvökoneita siemenille ja lannoitteille

Nurmiosaamista.      The Best you can get.
Nurmet tuottamaan – kustannukset kuriin. 

Säästä jopa 5 000 – 10 000€ vuosittain!
Täydennyskylvä tai suorakylvä nurmet ja laitumet
EINBÖCK tai SUIRE koneilla, näin saat nurmet
tuottamaan 10 – 20 % enemmän satoa, saat myös
laadultaan parempaa rehua. Hyvä laadukas
säilörehu vähentää täydennysrehun tarvetta
ruokinnassa, mikä pienentää ruokinnan kustan-
nuksia. Einböckin PNEUMATICSTAR perheeseen 
kuuluu yli 20 mallia.

Millainen malli sinulle sopii?

Hyvät käytetyt koneet     www.bt-agro.fi 

Amazone UF 1200 kasvin-
suojeluruisku 15m puomilla 
Hinta 3.950€

Uutta vastaava ÖVERUM 
CX 4975 vm. 2015.
Hinta 13.500€

McCONNEL
BARRIER-MOWER 
kaiteenalusleikkuri

Kverneland E paluuaura
3 siip, 4.900€

McCONNEL SR460 
vm.2015 17.900€

Kauko-ohjattava vm. 2013
McCONNEL ROBOCUT
Puoleen-hintaan 25.000€

HeVa DOU-
BLET 12m rik-
kaäes 5.160€

Nurmiosaamista.      The Best you can get.Nurmiosaamista.      The Best you can get.

Kysy

näytelyhinta!



TEKO hiekoitin 1000
tai 1500 litraa.

Samu 3000 hinattava
hiekoitin.

Kaikissa TEKO-lanoissa
kuuluu tukipyörät hintaan 
(portaaton säätö).

LMR TEKO 12 tn on
vaativiin olosuhteisiin
valmistettu vetävä
metsäperävaunu.

TEKO metsä-
perävaunu

TEKO takalana

TEKO ja SAMU
hiekoitin

Murskaa edullisesti MATENG
ja tehokkaasti INO piennarmur-
skaimella.

Vasaraterät ja nivelakseli
vakiovarusteena.

INO ja MATENG
piennarmurskaimia

MATENG

Hinta alk. 3.250€

Hinta alk. 1.465€

TEKO juontokoura traktoreihin
ja metsätraktoreihin. Kouran väli
ääriasennossa on 2 m, nosto-
korkeus 1,5 m ja aina kahdella
sylinterillä.

TEKO-mallistosta löytyy myös
laadukkaat kaivinkoneen kauhat
joka käyttöön.
Kaikissa kulutusosissa on käytetty 
materiaalina Hardox 450 ja 500.

TEKO juontokoura
& kaivinkoneen kauhoja



TEKO metsä-
perävaunu

TEKO ja SAMU
hiekoitin

FARMA metsäperä-
vaunut ja kuormaimet
FARMAlla on markkinoiden laajin
valikoima: puutavara-vaunut,
kuormaimet ja kourat.

Löytyy 12 metsäperävaunua ja
14 kuormainta. Valitse näistä!

Meprozet imupaine-
ja levitysvaunut
Laadukkaat MEPROZET
imupaine- ja levitysvaunut
maatiloille ja urakointikäyttöön
3000-18000 L.

Vaunuja on tarjolla myös
vaihtolava-alustaisina.

JPM traktorilavetilla
kuljetat isommatkin
ajoneuvot.
Myös metsäkoneille
soveltuvia lavetteja.

Kaksi- tai
kolmiakseliset
JPM lavetit kantavat
15-28 tn kuorman.

JPM lavetti

BIGAB koukkuvaunut
BIGABilla on markkinoiden laajin
koukkuvaunuvalikoima.
Kolmenkymmenen tuotanto-
vuotensa myötä Bigab on todettu
todella uskolliseksi palvelijaksi.

Malli on kevyt ja ketterä ja
varustettu tukevalla rungolla ja
suurella kantavuudella.

TEKO Paalivaunu
TEKO paalivaunut
kantavuus 10 ja 15 tn
kuormatila 9m.

Lisävarusteena
hydrauliset laidat.

INO ja MATENG
piennarmurskaimia



Luomu demo päivät
EKO demo dagar

KVICK-FINN Light 3500
Rotogräskultivator med rotor.

Einböck AIROSTAR ROTATION 300
Ogräsharv i minimerad bearbetning med riklig halmmängd.

Einböck CHOPSTAR 600
Radhacka med row-guard kamerastyrning i radhackning

av spannmål och proteingrödor.
COMBCUT 6m

Ogrässkäraren för tistlar och ogräs.
Köckerling  ALLROUNDER Profiline 750

Kraftig gåsfot s-pinnharv i vårbruk, trädesbruk och höstbruk.
Köckerling REBELL-CLASSIC-500

Tung tallriksharv i vårbearbetning och öppnande av vall.
Köckerling TRIO 350

Universalkultivator i trädesbruk och höstbruk.
McCONNEL SR620 & SUIRE 3300
Trädeskross i skötsel av gröngödslingar.

FORIGO
Vallfräs, plöjningsfritt vallbrott.

KVICK-FINN Tough 3200
Juuririkkaruohojen kultivaattori roottorilla.

Einböck PNEUMATICSTAR 900
Rikkaruohoäes piensiemenkylvökoneella.

Einböck AIROSTAR ROTATION 
Rikkaruohoäes pyörivillä piikeillä.

COMBCUT 6m
Ohdakkeen, valvatin ja muiden rikkaruohojen leikkuri.

Köckerling  ALLROUNDER Profiline 600
Järeä hanhenjalka S-piikkiäes kevät-,

kesanto- ja syysmuokkaukseen.
Köckerling TRIO 300

Yleiskultivaattori kesanto- ja syysmuokkaukseen.
McCONNEL SR460 & SUIRE 7200

Vaakatasoleikkuri viherlannoituksen hoitoon.
FORIGO

Nurmijyrsin, kyntämätön nurmiviljely.

EKO demoEKO demo dagar dagar
Uusimaa / Nyland

21.6.2016

knehtilantila.� 

Since 1796

BT-Agrolta saat parhaat luomukoneet. Käyttäjäkokemukset ja tutkimukset Skandinaviassa osoittavat että taloudellisin ja toimivin torjuntamenetelmä ohdak-
keelle ja juolavehnälle on CombCut -ohdakkeenleikkuri, Einböck CHOPSTAR rivivälihara kameraohjauksella ja KVICK-FINN juolannostokultivaattori.
Puhtaampi kasvusto – Parempi sato. KVICK-FINN nostaa kasvit juurineen pintaan, aurinko ja tuuli kuivattaa ne kuoliaaksi. KVICK-FINN kultivattoorit on
saatavina 2,20 - 6,20 metrisinä.

Einböckin AEROSTAR perheen mekaanisen rikkaruohotorjunnan konekantaan on tullut uusi jäsen AEROSTAR-ROTATATION. Se toimii hieman eri tavalla kuin
perinteinen rikkaäes.Toiminta perustuu vinossa kulmassa pyörivään 50 cm kokoiseen ”tähtipyörään” jossa on 6 mm paksut piikit. Jokaisella tähtipyörällä on
oma jousitus, joten ne seuraavat maan pintaa joka tilanteessa. Pyörivät tähtipyörät nostavat rikat, stimuloivat versoamisen ja rikkovat kovemmankin
kuorettuman. Vinossa kulmassa pyörivä tähtipyörä antaa huomattavan tehon rikkaruohotorjunnassa ja se ei tukkeudu herkästi kasvumassaan, joten sitä voi
käyttää myös sänkimuokkaukseen.

The brand of weed control

Haluatteko tietää lisää luomutuotannosta ja tehokasta mekaanisesta rikkaruohon torjunnasta? Nyt järjestämme teille oivallisia tilaisuksia kerätä tietoja ja
keskustella muiden luomottuottajien kanssa. Tule seuraamaan miten Markus Erola, Knehtilän tilalla ja koneyhtymä Strandängin viljelijät hoitavat asiat.

Vill ni veta mera om ekologisk odling och effektiv mekanisk ogräsbekämpning? Nu arrangerar vi ypperliga tillfällen för er att samla information och diskutera 
med andra ekoproducenter. Kom och se hur Markus Erola på Knehtilä gård och maskinsammanslutning Strandängs odlare tar hand om saken.

Pohjanmaa / Österbotten
22.6.2016

Haapasaarentie 75, 05470 Hyvinkää Tölby ängsväg 410, 65460 Tölby

www.ekonu.fi

www.ekonu.fi

www.ekonu.fi

Klo / Kl.  12-15


