
Boris Lindgård 0500 567 611
Stig Nygård 045 896 2992

kutsuu
kaikki Agritechnicassa
vierailevat suomalaiset
tutustumaan Köckerling,
Einböck sekä SMS
valmistajien konevalikoimiin 
ja uutuuksiin!

Boris ja Tom ovat paikalla sunnuntaista keskiviikkoon (8-11.11)

Halli 12 Stand B41                  Halli 11 Stand B05           Halli 11 Stand 11A12
Mikäli et vieraile Agritechnicassa, tule käymään myyntipisteissämme

Mustasaressa ja Salossa tai soita tai pyydä meidät tilakäynnille.

Köckerling TRIO
Köckerling TRIO on todellinen yleiskultivaattori. Voit muokata sillä keväi-
sin matalaan ja saada kerta ajolla tasaisen kylvöalustan. Syksyllä voit 
valita neljästä eri kärkivaihtoehdosta ja muokata jopa 30 cm syvyyteen.

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

Köckerling ALLROUNDER CLASSIC

Köckerling JOCKEY äes-kylvökone

Köckerling ALLROUNDER PROFILINE

Maatalouskeskus Vik-In
Ahmantie 10, 65520 Helsingby

Tom Hellström 0400 806 165
Kiskontie 532, 24130 Salo

Köckerling VITU kiekkovannas kylvökone Köckerling ULTIMA CS suorakylvökone

Köckerling REBELL lautasmuokkari Köckerling VARIO tehomuokkariKöckerling VECTOR yleiskultivaattori

The King of cultivation

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 perusmuokkauksen ja keväällä kylvömuokkauksen.

Köckerling yleiskultivaattoreilla QUADRO, VECTOR ja VARIO, korvaat kynnön. Neljästä eri kärkivaihtoehdoista löytyy 
ratkaisu kaikkiin muokkaustarpeisiin ja olosuhteisiin - niin keväisestä kylvömuokkauksesta hanhenjalalla, syksyiseen 
perusmuokkaukseen TopMix kärki siipi yhdistelmällä 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 13 cm piikkijako ja runkokorkeus 80 cm.

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.

UUTUUS! VITU – kylvökoneiden aatelia. Se on oival-
tavan nokkela kiekkovantailla varustettu kylvökone. 
Koneessa on kaksirivinen lautasmuokkain joka var-
mistaa optimaalinen kylvöalustan. Porrastettu pakkerin 
pyörästö keventää koneen kulkua myös kevyillä mailla.

ULTIMA - suorakylvöön ja kevytmuokatuile maille. 
Kylvösyvyys säätyy jokaisen vantaan etupuolella 
olevalla kannatus ja tiivistyspyörällä. Se takaa 
kylvösyvyyden pysymisen kaikkissa olosuhteissa 
ja suurissakin nopeuksissa.

R a s k a a n  s a r j a n  m u o k k a u s k o n e e t

3m alk. 

12.930€

Oletko ajatellut miten muokkaat kerääjäkasvit ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden keväällä? Köckerling on vastaus ajatuksiisi.



SMS hin. 6m nurmijyrä

Einböck PRO
The best you can get

Einböck PNEUMATICSTAR perhe

Nurmet tuottamaan – kustannukset kuriin, säästä jopa 5 000 – 10 000€ vuosittain!
Täydennyskylvää tai suorakylvää nurmet ja laitumet Einböck tai SMS koneilla, näin saat nurmet tuottamaan 10 – 20 % enemmän satoa, saat myös laadultaan 
parempaa rehua. Hyvä laadukas säilörehu vähentää täydennysrehun tarvetta ruokinnassa, eli eläinten ruokinnan kustannukset pienenevät.

Nurmiosaamista.      The Best you can get.

The Leader of grassland rollers

SMS nurmijyrät on saatavana kahdella eri kiekkomallilla, ”Star-Ring” soveltuu kaikille maalajille ja myös 
kivisille maille, kun ”Clay-Kill” on erityisesti tarkoitettu koville kiivittömille savimaille missä tarvitaan pinnan 
rikkojaa ja muokkaajaa.

Hyvät käytetyt koneet

PRO

Kuva on otettu Isokyrössä 28.10.2015

FORIGO nurmi-jyrsin - valmis kylvöalusta
kertaajolla. Nurmi-jyrsimellä voit uusia nurmet 
kyntämättä ja ilman kivien keruuta!

Kone lajittelee nurmen juurakot sekä kivet 
pohjalle ja pintaan jää hienoa kuohkea maa-
aines. Varustettuna pneumaattisella TECHNIC-
PLUS piensiemenkylvökoneella saat valmista 
jälkeä kerta ajolla tai viimeistelet kylvöä Einböck 
PNEUMATICSTARilla. Jos on jyräämisen tarvetta 
voit suorittaa kylvöä SMS nurmijyrällä.

Huippu Uutuus!
Forigo-Grassland & Stone Burier

Nurmen uusinta ilman kyntöä.

Einböckin PNEUMATICSTAR perheeseen kuuluu yli 20 mallia erilaisiin ominaisuuksiin, eli jokaiselle asiakkaalle löytyy varmasti se oikea vaihtoehto!
Työleveydet alkavat 3 metristä aina 12 metriin asti ja hinnat 5 400 – 25 000€ (alv 0%).
10v. kokemus sekä edelläkävijänä Suomessa nurmenuudistajana, suosittelemme eniten myyty PNEUMATICSTAR 600 nurmihara pneumaattisella kylvökonella. 
Nurmiharalla hoidat nurmet monipuolisesti kevällä, kesällä ja syksyllä ja pneumatinen kylvökone mahdollistaa tasaisen kylvön pienilläkin siemenmäärillä.

Einböckin 30 vuoden kokemus synnytti PRO-malliston ”The best you can get”.
Järeä runko ja lana, 10 mm piikit ja hydraulinen työsyvyyden säätö mahdollistaa tehokkaamman nurmen 
harauksen ja ilmastuksen. Sen avulla muokkaat hyvän kasvualustan sekä multaat siemenet paremmin.
STI-ohjausyksikkö mahdollistaa esiannostustoiminnon joka parantaa kylvöä päisteessä ja ”kiertokoe nappi” 
antaa todellisen datan ohjausyksikölle kylvömäärän asetusta varten.

6.950€

SMS 3m nurmijyrä

8.300€



Einböck PRO
The best you can get

MORO ARATRI taittuvarunkoisella paluuauralla on helppoa siirtyä pellosta toiseen vilkkailla ja kapeilla kyläteillä. Malli-, ja varustevalikoima on runsas, yksi 
siipinen raivaus aura, sarkaaura, paluuaura, onland aura ja compakt aura. Muovisiivet, pelti- ja sälesiivet. Veitset, kiekkoleikkurit, esiaurat y.m.

MORO ARATRI paluuaura

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

KVICK-FINN juolannostokultivaattori
Einböck AEROSTAR
rikkaäes kylvökoneella Einböck CHOPSTAR riviväliharaCOMBCUT ohdakeen leikkuri

The brand of weed control

Einböckin AEROSTAR perheen mekaaniseen rikkaruohotorjunnan 
konekantaan on tullut uusi jäsen AEROSTAR-ROTATATION. Se toimii 
hieman eri tavalla kuin perinteinen rikkaäes, sen toiminta perustuu 
vinoon kulmaan pyörivään 50 cm kokoiseen ”Tähti-pyörään” jossa on 
6 mm paksut piikit. Jokaisella tähti-pyörällä on oma jousitus, joten ne 
seuraavat maan pintaa joka tilanteessa. Pyörivät tähti-pyörät nosta-
vat rikat, stimuloi versoamisen ja rikkoo kovemmankin kuorettuman. 
Vinossa kulmassa pyörivä tähti-pyörä antaa huomattavan tehon rik-
karuohotorjunnassa ja se ei tukkeudu herkästi kasvumassaan, joten 
sitä voi käyttää myös sänkimuokkaukseen.

Einböck AEROSTAR-ROTATION KVICK-FINN POWER

PROFESSIONAL viskanmalliset
pienisiemenkylvökoneet Kaiken kokoiset pneumaattiset kylvökoneet

Meiltä saat erilaisia piensiemenkylvökoneita kaikkiin koneisiin – mönkijästä, äkeisiin kasvinsuojeluruiskui-
hiin. Sopii kaikille piensiemenille – raiheinästä virnalle, sekä lannoitteille. Viska-/pakoputki kylvökoneet ovat 
helppoja sijoittaa ja käyttää, mutta tarkkuus on vaikea hallita. Pneumaattisilla (ilma-avusteiset) kylvökoneilla 
sijoitat piensiemenet tai starttilannoitteet tarkasti siihen mihin haluat, joko riveihin tai pintaan hajakylvettynä. 
Kylvää kerääjäkasvit esim. kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä.

Suunnittelimme laite valmistajan kanssa GR-
levittimet. Puhallin avusteiset syöttölaitteet sov-
eltuvat starttilannoitteen, lisäravinteiden, piensie-
menten sekä väli kasvien levitykseen.

Suositulle

perunan

starttilevitin

mallistolle

jatkoa!

GR-levittimet myy:
Gr Service Oy Ab
Timo 0400-187882
www.grservice.fi

Seeders for small seeds, fertilizer and granulates! 

New plow in Scandinavien!

MORO ARATRI compact paluuaura MORO ARATRI sarkka-, onland aurat

Mepu MAJUR viljan lajit-
telija piensiemen seulalla 
3.225€

Boris Lindgård 0500 567 611
Stig Nygård 045 896 2992

Maatalouskeskus Vik-In
Ahmantie 10, 65520 Helsingby

Tom Hellström 0400 806 165
Kiskontie 532, 24130 Salo

Hyvät käytetyt koneet

Amazone UF 1200 kas-
vinsuojeluruisku 15 m 
puomilla 3.950€

Combcut ohdakkeen leik-
kuri 10.090€

2 x Köckerling HERBA-
MAT nurmen suorakyl-
vökone 5.161€ ja 7.984€

McCONNEL PA6086 
puomimurskain 23.000€ McCONNEL BAR-

RIER-MOWER 
kaiteenalusleikkuri 
22.500€Hinnat alv. 0% ja voimassa 31.12.2015 saakka.

1.032€



TEKO Vilja- ja yleisvaunut 13-16 tn.

TEKO 11 tn maansiirtovaunu alk. 6.900€TEKO 13 tn yleisvaunu alk. 10.900€

TEKO metsäperävaunu

FARMA metsäperävaunut
ja kuormaimet

TEKO takalana alk. 1.465€ BIGAB koukkulavavaunut alk. 9.500€

JPM lavetti

Meprozet imupaine- ja levitysvaunut

Pauli Tenkanen 044 5211420
Yrjö Tenkanen 0400 825424

Kiskontie 532
24130 Salo Tom Hellström 0400 806 165

Murskaa edullisesti MATENG ja tehokkaasti INO piennarmurskaimella.

TEKO paalivaunut 15 tn kantavuudella ja 9 m kuorma-
tilalla. Lisävarusteena saat hydrauliset laidat.

TEKO Paalivaunu

MATENG alk. 3.250€

Kiskontie 532, 24130 Salo

Nyt voit ostaa BT-Agron koneita Tenkaselta Salossa

INO TEKO hiekoitin alk. 2.330€

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

TEKO hiekoitin 1000 tai 1500 litraa.
Samu 3000 hinattava hiekoitin.

Hinnat alv. 0%

Laadukkaat MEPROZET imupaine- ja levitys-
vaunut maatiloille ja urakointikäyttöön 3000-
18000 L. Vaunuja on tarjolla myös vaihtolava-
alustaisina.

LMR TEKO 12 tn on vaativiin olosuhteisiin
valmistettu vetävä metsäperävaunu. 

JPM traktorilavetilla kuljetat isommatkin ajoneu-
vot. Myös metsäkoneille soveltuvia lavetteja. 
Kaksi- tai kolmiakseliset  JPM lavetit kantavat 
15-28 tn kuorman.

11-13 tn sopivat pienurakointiin ja yleisvaunuksi maatilalle. 
13 tn mallissa on vakiona jarrut. 16-20 tn sopivat erityisesti 
päivittäiseen urakointiin. Kaikissa malleissa on vakiona jarrut 
sekä aisajousitus.

BIGABilla on markkinoiden laajin koukkuvaunu valikoima. 
Kolmenkymmenen tuotantovuotensa myötä Bigab on
todella uskollinen palvelija. Malli on kevyt ja ketterä ja
varustettu tukevalla rungolla ja suurella kantavuudella.

FARMAlla on markkinoiden laajin 
valikoima puutavaravaunuja ja
kuormaimia.


