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TUOTTEITA KEHITTÄVILLE
JA INVESTOIVILLE TILOILLE
FinnLacto Oy on vuonna 1987 perustettu 100 % suomalaisessa omistuksessa oleva yritys, joka toimii maataloustuotannon aktiivisena kehittäjänä. FinnLacton toimintaa ohjaavat rohkeus, uusiutumiskyky ja luotettavuus.
Markkinoimme tarvikkeita ja laitteita maidontuotantoon, rehunsäilöntään sekä vasikoiden ja karjan kasvatukseen.
Tuomme markkinoille jatkuvasti uusia, laadukkaita tuotteita, joilla maatalousyrittäjät voivat parantaa yrityksensä kannattavuutta, saada kustannussäästöjä sekä helpotusta ja ajansäästöä.
Viime vuosina olemme tuoneet suomalaisten tuottajien ulottuville mm.
seuraavat merkittävät uutuudet: Vasikka-Master® PRO -juottoautomaatti hapanjuottoon, PremiumSuojaus® -tuotteet rehujen säilöntään.
Intra-Hoof-sorkanhoitotuotteet sekä Suomessa kehitetyt RoboBlue®- ja
RoboRed®-rinnakkaistuotteet robottilypsyyn.
Jatkossa panostamme vahvasti myös tuotteistoon investoiville ja kehittäville tiloille.
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Rakennatko, remontoitko
tai suunnitteletko?
Ota yhteyttä myyntiimme.
Jukka Lähetkangas
050 432 0303
jukka.lahetkangas@finnlacto.fi

Tero Savela
044 284 1160
tero.savela@finnlacto.fi

Kari Kangasniemi
040 515 2490
kari.kangasniemi@finnlacto.fi

Osa tuotteista
ostettavissa myös
leasingilla
Alla esimerkkilaskelma (suuntaa antava) 36 kk/60 kk maksuajalla.
• Summat alv. 0 %
• Loppulunastus 10 % kaupan arvosta
• Kuukausisumma kiinteä koko jakson ajan
• Leasing edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä rahoitusyhtiöltä
• Jaksotus voi olla myös esim. 6 kk
Kauppasumma

kk-erä 36 kk

kk-erä 60 kk

3000,5000,10000,15000,-

82,135,270,394,-

52,87,169,245,(+8 eur/lasku)
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UUDEN NAVETAN INVESTOINNIT JA PERUSPARANNUKSET
BIORET AQUASTAR ULTIMATE
VESIPETI
• Bioret Aquastar Ultimate
– parasta eläimillesi
• 35 mm latex-peti ja vesipeti muodostavat
yhdessä 70 mm paksun pedin
• Vesipedin ansiosta Aquastar ultimate
vähentää painopisteitä ja mahdollistaa
optimaalisen verenkierron  korkeampi
maitotuotos
• Sisältää Aqua board®-rintatyynyn

Aqua board®

Pintamatto

Vesipeti
Lateksipatja
Vesitasku

•
•
•
•
•
•
•
•

Saumaton rakenne
Hygieeninen
Helposti puhdistettava
Liukkautta vähentävä pintamateriaali
Venymätön rakenne
DLG-testattu
Ranchbed: 32 mm foam
Ranchbed Plus: 42 mm foam

4 mm
kumipäällyste
Venymisen estävä verkko

32 ja 42 mm PU-patja
päällystetty
PE-muovilla

Parsi

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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NAVETTAKALUSTEET

Agritubel
Agritubel on ranskalainen,
yksi Euroopan johtavista
karjatalouden
kalusteiden
valmistajista. Yritys on 30
vuoden historiansa aikana
saanut lukuisia palkintoja
innovaatioistaan.
Tuotteet
valmistetaan heidän ultramodernilla tehtaalla keskeisellä
karjatalousalueella Ranskan
länsiosissa.
Korkean automaation ja
suurten volyymien ansiosta
Agritubel-kalusteet pystyvät
tarjoamaan korkealaatuisia
tuotteita
kilpailukykyiseen
hintaan.

Tehdasalue
yhdeksän
hehtaaria.

AGRITUBEL-PARSIKALUSTEET
• Supistamalla tehdyt jatkot
• Useita erilaisia parsimuotoja
ja kiinnitystapoja
• Loppuun saakka mietittyjä
yksityiskohtia
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NAVETTAKALUSTEET

AGRITUBEL-AIDAT
JA -PORTIT
• Tukevat ja säädettävät
saranat
• Aidat avattavissa
molemmista päistä

Helppo
asentaa

AGRITUBEL-LUKKOAIDAT
• Yksityiskohdilla toimivuutta ja kestävyyttä
• Reikiä ei ole porattu vaan ns. sulatettu,
jolloin reiän seinämä on vahvempi.

UUTUUS
www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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UUDEN NAVETAN INVESTOINNIT JA PERUSPARANNUKSET
EASYFIX-PARRENEROTIN
Eläinystävällinen ja turvallinen
• Easyfix-parrenerotin tuo laitumen
vapauden navettaasi
• Easyfix-parrenerottimet on
valmistettu erikoisvalmisteisesta
joustavasta ja kestävästä muovista
• Voidaan asentaa vanhojen
metallisten erottimien tilalle
• Eläinystävällinen, turvallinen ja äänetön

10 vuoden
täystakuu

EASYFIX EVOLVE -RUOKINTA-AITA
•
•
•
•
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Muoto mahdollistaa luonnollisemman tavan syödä
Lisää syöntiä
Eläimet ulottuvat syömään, myös syvemmältä käytävältä
Vähentää vaurioita ja haavaumia

UUTUUS
Eläin
ystävällinen
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UUDEN NAVETAN INVESTOINNIT JA PERUSPARANNUKSET
EASYFIX-RITILÄMATTO
•
•
•
•
•
•

Kumimatto betoniritilöille
Erittäin pitävä pintamateriaali vähentää liukastumisia
DLG Signum ja Fokus testattu
Suunniteltu ohjaamaan lanta ja virtsa paremmin
Erittäin helppo asennus
8 vuoden täystakuu

• käynnistyy eläimen koskiessa harjaa
• varustettu ylikuormitussuojalla: pysähtyy ja pyörähtää
2 kierrosta vastakkaiseen suuntaan, jos jokin takertuu
harjaan tms.
• kiinnitystarvikkeet ja sähköjohto sisältyvät toimitukseen
• käyttöjännite 230 VAC
• IP 55

Suosittu
malli

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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KUIVITUS JA LANNANPOISTO
DUKS-FR 60 B
– HARJAKONE TERÄSRITILÖILLE
Säästää aikaa ja terveyttä
• heittää kuivikkeen noin 90-120 cm
• säiliön tilavuus 215 l
• mukana älylaturi
• 50-100 partta noin 1-2 minuutissa
• soveltuu monille kuivikemateriaaleille
• tyytyväiset käyttäjät

Lantaritilöiden puhdistaminen on edelleen monilla tiloilla koneellistamatta.
Käsivoimin tehtynä se lienee yksi suurimpia niska- ja hartiaseudun vaivojen aiheuttajista.
• Puhdistaa tehokkaasti
ja helposti teräsritilät lantakuilun päältä
• Kestää potkuja
• Harjan pyörimissuunta vetää
konetta eteenpäin.
• Ohjaintanko voidaan helposti kääntää
molemmille puolille.
• Työleveys 60 cm.
Paljon
• Hondan 5 hv
tyytyväisiä
bensiinimoottori
käyttäjiä!

•
•
•
•

Kipattava rehukärry
Erittäin tukeva rakenne
Tilavuus 240 litraa
Sinkitty runko ja HDPE säiliö

Ruostuma
tonta terästä

SPR910-RITILÄNPUHDISTAJA
JA SPR910 PRO -RITILÄN
PUHDISTAJA SIVUHARJALLA
Ritiläraapan sivuharja puhdistaa parren
takaosan tehokkaasti yhdellä ajokerralla.
• Akkukäyttöinen ritilänpuhdistaja pihattoon
• Portaaton ajonopeuden säätö
• Meluton ja päästötön
• Työleveys raappa: 90 cm, harja: 50 cm
• Tasauspyörästö helpottaa kääntymistä
• Vaihteet eteen ja taakse
• Kestävä rakenne
• Älylaturi akun lataukseen
• Akku suojattu iskuilta ja kylmältä
• Paino 180 kg (190) ja 200 kg (910PRO)
• Akusto 2 x 80 Ah
Saksalainen
laatutuote
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KUIVITUS
SUOMESSA VALMISTETUT
BELTSCOOP-KUIVIKKEENLEVITTIMET
Beltscoop-kuivikkeenlevittimellä kuivittaminen on nopeaa, helppoa ja kuivike levittyy tasaisesti. Beltscoop mahdollistaa erilaisten kuivikkeiden ja
niiden seoksien käytön.
Pienkuormainmalleilla pääset kuivittamaan myös ahtaammissa tiloissa.
Kaikissa malleissa hydrauliikka yhdellä venttiilillä (2 letkua).

Beltscoop 500
•
•
•
•

Tilavuus 500 litraa
Paino 260 kg
Leveys 1000 mm
Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 700
•
•
•
•

Tilavuus 700 litraa
Paino 315 kg
Leveys 1300 mm
Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 1000
•
•
•
•

Tilavuus 1000 litraa
380 kg
1500 mm
Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 2000
•
•
•
•

Tilavuus 2000 litraa
Paino 520 kg
Leveys 2000 mm
Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 2500
•
•
•
•

Tilavuus 2500 litraa
Paino 700 kg
Leveys 2500 mm
Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 3000
•
•
•
•

Tilavuus 3000 litraa
Paino 900 kg
Leveys 3000mm
Kuivitusmatka 1- 5 metriä, molemmille puolille

Lisävarusteina
saatavilla
lisälaidat ja
lisäkuljetin

Lisäkuljetin

Lisälaidat

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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LANNANKÄSITTELY
LIETEKUILU
POTKURI
Pienkuormaajaan
asennettava hydraulinen
potkurisekoitin lietekuilujen
ja pienten säiliöiden
sekoittamiseen

SÄILIÖSEKOITTIMET
– sähkökäyttöiset sekoittimet
säiliöiden sekoittamiseen
•
•
•
•

Teholuokat välillä 7,5 kw -18,5 kw
Helposti asennettava teline
Suuntaus ja korkeus säädettävissä
Valurautarunko ja planeettavaihteisto

Vaivatonta
ja turvallista
sekoittamista

• Mukana ritiläkasetin
nostokorvakkeet
• Kääntyy joko molempiin
suuntiin 180 °
• Kotimainen tuote
• Öljyntarve 20 l/min
• Kiinteiden asennusten
lisäksi myös eurosovittimilla
• Myös omalla
sähkömoottorilla
varustettu malli

Tällä saat
lietteen
liikkumaan!

PUMPPAAMO
Asennusvalmis pumppaamo
harmaille vesille, virtsalle,
separoidulle nesteosalle,
pesuvesille yms. Ei sovellu
lietteelle.
• Sisältää yhteet, pumpun,
pikakytkentätelineen,
sulkuhanat, pintavipat,
ohjauksen yms.
• Pumppu voidaan valita
tarvetta vastaavaksi
• Kansi muovia tai betonia
• Tilavuus 1000 litraa

SEPARAATTORIT
Toimintavarmat ja pitkäikäiset separaattorit kuivittamiseen ja lietteen
jakeistamiseen
•
•
•
•
•

Materiaali valurautaa ja ruostumatonta terästä
Voidaan asentaa myös kylmään tilaan
Tehot 2,2kw, 5,5kw ja 11 kw
Kuivikekäytössä
Erittäin kestävä rakenne ja seulasto
Myös asennettuna
takaisinmaksuaika

jopa alle 2 vuotta
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LANNANKÄSITTELY
Valitse oikea pumppu oikeaan paikkaan.

Lisävarusteena
saatavilla
Rotacut – silppuri
ja vierasaineerottelija

VOGELSANG
– LIETTEEN PUMPPAAMISEEN
Lohkoroottoripumppu pitkille pumppausmatkoille
ja haastaville lietteille.
•
•
•
•

Itseimevä
Tehoalue 5,5 – 55 kw
Painealue 1 – 16 bar
Pumppausmatkat naudanlietteellä jopa 3 kilometriä

REPIVÄT FLYGT-UPPOPUMPUT
LIETTEEN PUMPPAAMISEEN
• Teholuokat 5,9 kw ja 13,5 kw
• Erinomainen luotettavuus
ja kestävyys
• Ruuvimainen
siivikko helpottaa
jäykän lietteen
pumppamista
ja vähentää
kietoutumista
• Lisävarusteena
saatava kätevä
kytkinistukka
helpottaa huoltoa ja
asennusta

Maailman
johtavalta
pumppu
valmistajalta

Osta
tarpeen
mukainen
pumppu

• Silppuaa kannot ja muovit
pieniksi palasiksi sekä erottelee
metallin ja kivet
• Helpottaa lietteen levittämistä ja
pumppaamista

FLYGT-KIERRÄTYSPOTKURIT
Kierrätyspotkurit slalom-järjestelmiin ja säiliöiden sekoittamiseen
• teholuokat 2,5 kw – 13,5 kw

Valta
kunnallinen
huolto
verkosto
www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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LYPSYTYÖ
FRIGOMILK G4 AVOSÄILIÖ
Helposti liikuteltava tilasäiliö esim.
lypsyrobotin erottelumaidoille.

Jämäkkä avotilasäiliö tehokkaalla
jäähdytyskoneella.

• Tilavuus 200 litraa
• Tehokas kylmäkoneikko
(Hermetique Lunite)
• Käyttöjännite 230 VAC
• Kylmäaine R404a
• Isot ilmakumipyörät
• Lev. 95 cm, kork. 118 cm,
pit. 179 cm
• Paino 151 kg

• Jämäkkä avosäiliö
1000 - 1916 litraa
• Korkealuokkainen
valmistustekniikka
• Tukeva kansi sulkeutuu
tiiviisti - soveltuu PeleMatic Smart -pesurille
• Paino 255 kg - 360 kg
• Teho 2,00 - 3,00 HP
• Kylmäaine R404a, 4C1
standardin täyttävä

PELE-MATIC-PESUAUTOMAATIT
PELE-Matic-pesuautomaatit valmistetaan Suomessa pitkän kokemuksen
pohjalta.
PELE-Matic on varmatoiminen ja helppokäyttöinen. Suomenkielinen näyttö
kertoo pesutapahtuman etenemisen.
Lisävarusteilla voi mm. ottaa pesu- ja
huuhteluvedet talteen uudelleenkäyttöä
varten.
Kolme mallia:
1.) putkisto
2.) yhdistelmä
3.) tankinpesu

FRIGOMILK 1
-PIENAVOSÄILIÖ
• Pieneen tilaan
mahtuva säiliö
• Koneikko alla,
230 VAC valovirta
• Ternimaidolle,
erottelumaidoille
robottilypsyyn yms.
• Koot 100, 200 ja 300 litraa
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FRIGOMILK G9 SULJETTU
TILASÄILIÖ, VAAKAMALLI
• Suljettu säiliö 2000
- 16 900 litraa
• Erittäin toimintavarma
• Tehokas ja
helppokäyttöinen pesuri
• Kiertopesussa peseytyvä
tyhjennysventtiili, kokonaan
ruostumatonta terästä
• Vakiona annostelupumput (2)
nestemäisille pesuaineille
• Paino 500 - 1700 kg (katso tarkemmin esitteessä)
• Teho 3,5 - 26 Hp
• Kylmäaine R404a, 4C1-standardin vaatimukset täyttävä

FRIGOMILK 10, SULJETTU
TILASÄILIÖ, PYSTYMALLI
Pieneen tilaan mahtuva, pystymallin suljettu säiliö nykyaikaisella
pesu- ja ohjaustekniikalla.
• Pystymallin suljettu säiliö
• Edullinen hankkia ja käyttää
• Tilavuudet 1000
- 2680 Litraa
• Helppokäyttöinen ja
toimintavarma
• Vakiona tehokas pesuri
• Kiertopesussa peseytyvä
tyhjennysventtiili,
kokonaan
ruostumatonta terästä
• paino 360 - 510 kg
• Teho 1,75 - 5,0 Hp
• Kylmäaine R404a

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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LYPSYTYÖ
Täydellinen lypsykärry sähköjohdolla, kannulla ja lypsimillä.
•
•
•
•
•
•
•

käyttövalmis laite tarvitsee vain valovirran 230 VAC
hiljainen ja ympäristöystävällinen kuivapumppu
runko toimii tyhjösäiliönä
kestävä 25 L teräskannu
ylitäytönestin
korkeus 100 cm, pituus 60 cm, leveys 55 cm
paino noin 45 kg

Täydellinen
lypsykärry
sähköjohdolla,
kannulla ja
lypsimillä.

Runko toimii
tyhjösäiliönä.
Saatavana
myös poltto
moottorilla

TRU TEST 50 KG
-MAITOMITTARI
TRU-Testin WB Ezi-Test 50 Kg maitomittari
on helppokäyttöinen ja toimintavarma
maitomittari tarkkailutiloille ja yleiskäyttöön.
• Optimoitu runko maidon virtauksille
• Iso mitta-astia, 50 kg
• Näytteenottohana
• Peseytyy kiertopesussa
• Kiinnitysvaihtoehdot: asema- ja
putkilypsykiinnike
• Vähäinen huoltotarve
• ICAR -hyväksytty
• Nopea kalibrointitestaus

Huolto ja
varaosat:
ProAgria

WAIKATO-MAITOMITTARI
•
•
•
•
•
•

• Tilavuus 30 litraa
• Sisältää: RST-kannu,
keskuskappale, lypsimet,
tykytin, kansi, maito- ja
ilmaletkut, pesuharjasetti

ICAR-hyväksytty
ei hankalia ulokkeita
peseytyy kiertopesussa
helppo näytteenotto
mittaputki 42 kg
sekä putkilypsykoneisiin
että lypsyasemille

Huolto ja
varaosat:
ProAgria

FINNLACTOSAAPASPESURI
KÄSISUIHKULLA
Eturitilöihin voi hangata irtolian pohjista.
Harjojen alta tulevat vesisuihkut sekä harjakset puhdistavat pohjan ja saappaat.
Viimeistely ja saappaiden
varsien pesu käsisuihkulla.

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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VASIKOIDEN JUOTTO JA HOITO
VASIKKAPIIKA-HAPANJUOTTOVAUNULLA
tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon
• Vasikkapiika helpottaa oleellisesti päivittäistä
vasikanjuottoa
• satoja tyytyväisiä käyttäjiä
• sekoitinmoottori sekoittaa juoman
automaattisesti
• lämmön ylläpitovastus
Laitteella
• lämpömittari osoittaa
voidaan tehdä
lämpötilan
jopa kolmen
• isot pyörät - helppo liikuttaa
päivän annos
• leveys vain 63 cm
Lisävarusteena Vasikka-Masteriin.

VASIKKA-MASTER®-JUOMA-AUTOMAATTI
Automaatti joka mm. juottaa, seuraa, vieroittaa. Säästänyt hintansa
juottokustannuksissa jo 50 vasikan juoton jälkeen. Voit hyödyntää
hapanjuoton edut ja optimoida juontimäärän vasikkakohtaisesti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”mölytön” vieroitus
Voidaan hyödyntää esim. maitoa, jauheita, huuhteita
Vasikkakohtainen, optimaalinen juottomäärä koko juottojakson ajan
Päivittäisten juomamäärien vasikkakohtainen seuranta
Riittävä määrä juoma-asemia myös isommille ryhmille
Jokaisella juoma-asemalla voi olla vasikka juomassa samaan aikaan
Juoma-asemia voidaan lisätä vasikkamäärän kasvaessa
Vain yksi "liikkuva osa"
Hygieninen muovirunko
Letkujen ja pumppujen pesuautomatiikka
Pumpulla tai letkuventtiilillä

JAUHEPIIKA-JUOMANTEKIJÄ
• helpottaa vasikoiden juottoa
merkittävästi
• annostelee ja valmistaa vasikoiden juoman maitojauheesta
annoksina astiaan
• sekoittaa kerralla 1-6 l valmista
juomaa
Lisävarusteena
Vasikka-Masteriin:
• Valmistaa automaattisesti
juoman, jonka Vasikka-Master
annostelee vasikoille
• Lisävarusteena happopumppu,
jolloin JauhePiika myös hapattaa juoman automaattisesti

• termostaattiohjattu tehokas
lämmitys
• automaattinen sekoitus
nopeudensäädöllä
• tilavuus 300 L

Tunnistaa
E-merkillä tai
pantatunnis
timella

Voit kasvattaa
kapasiteettia
vasikkamäärän
mukaan.(10-150
vasikkaa)

Esimerkiksi lisävarusteena
Vasikka-Masteriin.

Lue lisää Vasikka-Masterista ja sen lisävarusteista: www.vasikkamaster.fi
14
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VASIKOIDEN JUOTTO JA HOITO
VASIKKA-MASTER® PRO
Vasikoiden juottojärjestelmä ammattimaiseen kasvatukseen
Vasikka-Master® PRO seuraa ja ohjaa vasikoiden juottoa koko juottojakson ajan. Vasikka-Master® PROn järjestelmään kuuluu automaattinen
juomantekijä ja juoma jaetaan asemille putkiston kautta. Juomanteko ja
pesu on täysin automatisoitu.
Selkeä ja
helppokäyttöinen
kosketusvärinäyttö.

Juomaa jaetaan juottokäyrän mukaan – käyttäjä voi itse määritellä viisi
eri juottokäyrää. Eri-ikäiset vasikat voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan
käyrälle.
Vasikat tunnistetaan joko e-korvamerkillä (HDX) tai Vasikka-Master®tunnistepannoilla.
Annostelu käynnistyy, kun vasikka tulee juoma-asemalle ja pysähtyy
automaattisesti vasikan poistuessa. Vasikka saa juoman imemällä, toinen vasikka ei voi varastaa toisen annosta.
Vasikka-Master® PRO maksaa itsensä nopeasti takaisin. Vasikat ovat
terveitä, rotevia ja kuolleisuus on pieni. Juoton seuranta selkeältä näytöltä mahdollistaa sairauksien nopean havaitsemisen. Tämä ominaisuus
korostuu juottoa optimoitaessa.

100 – 400 litran juomaastia. Automaattinen
juoman valmistus ja pesu.

Vasikka-Master PRO soveltuu erityisesti isoille kasvattamoille. Järjestelmään voidaan liittää kymmeniä juoma-asemia ja sen avulla voidaan
hoitaa jopa satoja vasikoita.
®

Kapasiteetti
laajennettavissa
hoitamaan jopa
satoja vasikoita
Juomajauhesäiliö
lattiatasolla: helposti
täytettävä.

Hygieeninen, kokonaan
HDPE-muovista valmistettu
juoma-asema.

Juoma kulkee putkistossa,
tasainen lämpötila ja
automaattinen pesu.

Lue lisää Vasikka-Master Prosta ja sen lisävarusteista: www.vasikkamaster.fi
www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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VASIKOIDEN JUOTTO JA HOITO
UUTUUS !
FÖRSTER MILCHMOBIL +
Maidonjakovaunu vasikoille yksilökarsinoissa
ja igluissa. Försterin vaunu sekoittaa juoman
jauheesta, lämmittää maidon, siirtää ja annostelee. Näin säästyy merkittävästi aikaa.
Tilavuudet 120 ja 200 litraa. Molemmissa mailleissa on automaattinen pesutoiminto! Hygieeninen täysin ruostumattomasta teräksestä tehty säiliö on helppo täyttää. Annostelupistooli pysäyttää
pumpun haluttuun litramäärään.
•
•
•
•

Lämmitysteho 4,5 kW/400 V
Akusto 2 kpl, yhteisteho 50 Ah/24 V
Mitat 120 litraa, 130 x 80 x 120 cm (pituus x leveys x korkeus)
Mitat 200 litraa, 150 x 80 x 120 cm (pituus x leveys x korkeus)

FÖRSTERVASIKANJUOTTOAUTOMAATTI
• Förster Compact,
eriytetty lämmityskierto
vedelle ja maidolle
• Aina optimaalinen
juottoannos
• Maidon annostelu
suunnitellaan vasikan
iän mukaan
• Käsin ohjattava
juottopumppu
• Vasikat oppivat
juottoaseman käytön
nopeammin ja helpommin
• Siirtoletkut ja tutti
peseytyvät nappia
painamalla
• Mahdollisuus
väkirehuautomaattiliitäntään
• Ohjelmointi paneelista
tai PC:ltä
• Max. 2 tuttia

16

MAIDONLÄMMITTIMET
• 10-portainen termostaatti
• Lämmitin painevalettua erikoisalumiinia, joka kestää maidon happoja
• Pituus 94 cm / 103 cm
• Halkaisija 15,5 cm / 17 cm
• Upotussyvyys 15 - 90 cm
• Teho 2,3 kW / 3,6 kW
• Paino 3,5 kg / 6,1 kg
• Toimii valovirralla 240 VAC
• Lämmitinosa ruostumatonta terästä on
hygieninen ja helppo puhdistaa
• Pistoke 16 A (3,6 kW malli)
• Valmistettu Saksassa

UUTUUS !
Jakovaunu 110L
•
•
•
•
•
•

Tilavuus 110 L
240 V sekoitusmoottori
40 mm tyhjennyshana
Isot 40 cm renkaat
Korkeus 112 cm, leveys 61 cm
Paino 21kg

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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RUOKINTA
KIVENNÄISRENKI SARVIPÄILLE

KIVENNÄISPIIKA NUPOILLE

Kumisen kannen alla kolme osastoa joiden jokaisen tilavuus 17 litraa. Antaa mahdollisuuden tarjota esimerkiksi 40 kg erilaisia kivennäisiä. Toimii
granuloiduilla kivennäisillä, melassoiduilla sangoilla, suoloilla ja nuolukivillä.

KivennäisPiika soveltuu vapaaseen kivennäisten jakoon laitumelle, kokoomatilaan ja käytäville. KivennäisPiian avulla karja saa riittävän määrän
oikeita mineraaleja nuolukiviin verrattuna.

•
•
•
•

Irtokivennäisille
Paikat myös nuolukiville
Suojaan sateelta laitumella
3-osainen,
jokaiseen 17 litraa
• Korkeus 34 cm,
halkaisija 80 cm
• Käytännöllinen ratkaisu!
• Helppo puhdistaa
• Eläin osaa nostaa kumisen suojaläpän päällään
• Kumimatto suojaa linnuilta ja muilta haittaeläimiltä
• Kestävää HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
• Hiehoille, emoille, lampaille
• Voidaan kiinnittää maahan tai ankkuroida ketjulla
• Paino 18 kg

• Oivallisen pohjarakenteen ansiosta KivennäisPiika palaa aina
pystyasentoon
• Muotoilu suojaa sateelta ja muulta tuiskulta
• Voidaan ankkuroida ketjulla
• Voidaan kiinnittää maahan
• 1 kpl n. 50 eläintä kohti
• Valmistettu HDPE-muovista
• Tilavuus n. 50 kg
• Korkeus 88 cm, halkaisija 77 cm
• Paino 39 kg

Käytännölliset
ratkaisut
irtokivennäisille

PITSTOP – VAPAARUOKKIJA KIVENNÄISILLE PIHATTOON
• Ennen poikimista eläinten ruokahalu heikkenee mutta ne kuluttavat kuitenkin vettä ja
kivennäisiä
• Vapaa kivennäisten saanti auttaa ehkäisemään sorkkatulehduksia, asetonitautia ja
jälkeisten jääntiä
• Eläimet ovat yksilöllisiä ja kaikki eivät saa haluamiaan ravinteita appeesta
• Poikimesen jälkeen on oleellista että maidon tuotanto käynnistyy nopeasti, vapaa
kivennäisten saanti auttaa tuotannon käynnistymisessä
• PitStop mahdollistaa helppohoitoisen vaihtoehdon
• Yksi PitStop: 25 lypsylehmää: 40 kg kivennäisiä
• Leveys seinästä 54 cm, korkeus 75 cm

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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VASIKKAIGLUT JA -KARSINAT

• 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

• Modulaarinen rakenne
• Materiaali HDPE
• Yhden karsinan mitat:
194 x 135 x 122 cm
(pituus x leveys x korkeus)
• Sisältää: juottosangon
vesisangon, tuttipullon ja
rehuastian

•
•
•
•
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Tukeva sinkitty metallirunko
Mitat: 200 x 300 x 170 cm (leveys x pituus x korkeus
Pressun materiaali PVC 610 g/m2
Jopa kuudelle 1-3 kuukauden ikäiselle vasikalle
(makuutila 0,9 m²/vasikka)

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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KAARIHALLIT
Tukeva halli esim. vasikoiden kasvatukseen, poikimatilaksi,
tilapäisvarastoksi ym.
• Tukeva runko
• Vahvistetut kaksoiskaaret
• Peite 610 g/m2
• Mitat 600 x 600 x 370 cm
• Aitaosan korkeus 155 cm
• Portin leveys 270 cm
• Vapaa korkeus 340 cm
Toimitus metallilaatikossa,
850 kg

Vahvistetut
kaksoiskaaret

Toimitus
sisältää kaiken
tarvittavan!

•
•
•
•
•
•

Soveltuu myös eläinsuojaksi
Mitat 9,15 x 12 m, korkeus 4,5 m
Oviaukon koko 3,5 x 3,5 m
Vinssattavat nosto-ovet molemmissa päädyissä
Vahvistetut kaksoiskaaret
900 g/m2 PVC-pressu

Vahvistetut
kaksoiskaaret

Valikoimissa myös muita kokoja. Katso lisää www.finnlacto.fi

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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KARJAHALLI

KARJAHALLI PRO 12 X 36
Karjatiloille suunniteltu modulaarinen ja edullinen karjahalliratkaisu, jonka
tuotesisältö on valittavissa tilatarpeen ja käyttötavan mukaan. Tuote on
investointiavustuskelpoinen.
Peruspakettiin kuuluu :
• 12 metriä leveä suomalainen PVC-hallirakenne pystytettynä
• Kaksi luiskeverho-ovea
• Kolme rullaverho-ovea
Tarvittaessa saatavissa:
• Led-valot
• Hallin kivijalka
• Aluskate
• Parrenerottajat
• Parsipedit
• Lämmitettävät juomakupit
• Lukkoruokinta-aita tai lukoton ruokinta-aita
• Jaloittelutarhan aidat ja portit
• Lantakäytävän portit
• Potkurituuletin
• Pressuhalli 9x12 lantalan kattamiseen
• Kuivituslaite

20

Esimerkkipaketti / Karjahalli Pro 46
• Pinta-ala 432 m2
• 25 kpl 100 cm makuupartta
• 21 kpl 120 cm makuupartta
Tuotesisältö:
• Harjakattoinen PVC-halli 432 m2 pystytettynä
• Rullaverhonosto-ovet 3 kpl
• Luiskeverho-ovet 2 kpl
• Ledvalot liiketunnistimella
• Parrenerottajat
• Logette Madison
• Parsipeti Ranch bed 32mm
• Lukkoruokinta-aita 4 kpl (5m/7 paikkaa)
• Lämmitettävät juomakupit 5 kpl
• Lantakäytävän portit 4 kpl
• Pultattavat tolpat
• Helikopterituuletin 4 m
• Jaloittelualueen (276m2) aidat ja portit

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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NAVETAN ILMANVAIHTO
COOLIBRI-HELIKOPTERITUULETTIMET
• Lapojen ylöspäin nostetut päät pienentävät ääntä
ja vähentävät lapojen värinää
• Muotoillut siivet saavat aikaan tasaisen ilmavirtauksen
myös moottorin alla
• 6 metrinen tuuletin siirtää 130 m³ ilmaa/sekunnissa
4 metrin korkeudessa
• Pyörimisnopeus 1-92 kierrosta minuutissa
• Tasoittaa lämpötilaeron katosta lattiaan
• Eläimet eivät keräänny puhaltimien kohdalle koska
koko navetta on viileä
• Ilmavirtauksen synnyttämä haihtuminen
eläimen pinnalta laskee lämpötilaa
3-4 astetta
• Liikkuva ilma vähentää lintujen
kiinnostavuutta ja kärpästen häirintä vähenee
• Esimerkiksi 5 metrin tuuletin kuluttaa vähemmän sähköä
kuin normaali hiustenkuivain!
• Kaikki mallimme sisältävät taajuusmuuttajan moottoriin asennettuna

MAITOHUONEEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ
1. Tuloilmasäleikkö
• tukeva metallikehys ja suojaverkko
• muoviritilä, joka sulkeutuu automaattisesti

2. Puhallinyksikkö
• °C-asteikolla varustettu termostaattisäädin
• termostaattiohjaus 2 m johdolla kytkettynä
• 3 m sähköjohtoa ja pistoke kytkettynä

Tekniset tiedot
• CE-merkitty
• Puhallin ø 35 cm
• Kierrosluku 1500 /min • Jännite 220/240 V
• Puhallusteho ≥ 2850 m3/h (20 Pa vastapaineella)

Asennusvalmis
paketti sisältää
tuloilmasäleikön ja
puhallinyksikön.

•
•
•
•
•

Hyvin ilmastoitu
maitohuone säästää
sähkönkulutuksessa
merkittävästi.

Pyörimis
suunta
vaihdettavissa

KÄRPÄSPUHALLIN
• Puhallin lypsyasemalla karkottaa kärpäset
ja viilentää ilmaa
• Vasikkaosastolla parantaa ilmaa
ja karkottaa kärpäset
• Erikoisvalmisteinen suuntaava
puhallin kohdistaa tarkasti
• Portaattomasti säädettävä
puhallinnopeus
• Iso 35 cm puhallin
• 2420 m3 ilmaa/tunti
• Liitäntä valovirtaan 230 VAC
• Lisävarusteena liiketunnistin
• Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
• Asennusketjut ja kiinnikkeet
sisältyvät pakettiin

Lypsy
asemalle
tai vasikka
osastolle

Puhaltimen siivet RST:tä
3-vaihemoottori
Kiinnityskorvakkeet ripustusvaijereille
Halkaisija 1380 mm
Puhallustehot: 32 500, 44 000 m3/h

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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VESILAITTEET
•
•
•
•
•
•

Kestävä ja helppohoitoinen
Pohjan pyöreä muoto nopeuttaa altaan puhdistusta oleellisesti
Allas ruostumatonta terästä
Tukeva galvanoitu runko
Huoltokohteita on vähän
Kipattavuus helpottaa altaan
tyhjentämistä ja puhdistamista
• Hygieeninen
• Tilavuus 150 L
• Leveys 203 cm
syvyys 73 cm
korkeus 90 cm

LABUVETTE PU-ASENNUSPUTKET JA
MUUNTAJAT (100-500 W) lämmitettäville
juomakupeille (Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5)
• suojaa vesiputken
jäätymiseltä sekä
sisätiloihin asennettuna
että ulkotiloissa
• betonivaluun 100 cm
• pinta-asennukseen 60 cm
ja 40 cm

+ JUOMAKUPPI, EMALOITU
+ RUOSTUMATON TERÄSKUPPI F110

LABUVETTE NORMANDY
juomakuppi uimurilla
•
•
•
•
•

Tilavuus 20 litraa
Kantovedelle
Esim. vasikkaigluihin
110W
Pysyy sulana jopa -20 °C.

LABUVETTE BIGCHO 2 III
lämmitettävä juomakuppi
säädettävällä uimurilla
•
•
•
•
•

alumiinirunko
pohja ruostumatonta terästä
max 15 eläintä
24 VAC / 80 W
kylmäpihattoihin

LABUVETTE LAKCHO 2
lämmitettävä juomakuppi
uimurilla ja säädettävällä
24 VAC / 80 W / 180 W
vastuksella
•
•
•
•
22

polypropyleeniä
kylmäpihattoihin
max. 15 eläimelle
24 VAC / 80 W / 180 W + termostaatti

•
•
•
•
•
•
•

uimuriventtiilin tuotto 7 l/min (4 Bar)
helppo pitää puhtaana
veden pinnankorkeus säädettävissä
valmistettu HDPE:stä
saumaton kuppirakenne
kupin reunassa RST-kehys estää puremasta kuppia
lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena

LABUVETTE THERMOLAC 75 GV
JA THERMOLAC 40 GV
•
•
•
•

1 tai 2 sulkupalloa
15 tai 30 eläimelle
99 x 53 x 66 cm
40 tai 75 l

Ei tarvitse sähköä!

LABUVETTE MICHIGAN
DUO RST -JUOMA-ALLAS
Uimuriventtiilillä varustettu juoma-allas
• uimuriventtiilin tuotto 80 l/min (4 Bar)
• helppo pitää puhtaana
• veden pinnankorkeus säädettävissä
• allas ruostumattomasta teräksestä
• altaan yläreuna sisäänpäin vedetty: estää loiskeita
• runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
Saatavilla myös
• runko eristetty polyuretaanilla
LaBuvette Michigan
• lämmitys lisävarusteena
DUO RST juoma-

altaan lämmityssarja

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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LEHMÄN TERVEYDEN TARKKAILU
UUTUUS !
Ratkaisu moneen tarpeeseen
Kukapa ei olisi haaveillut karjan jalostuksesta etänä? Tulevan poikimisen ennakoinnista? Siemennys juuri oikeaan
aikaan? Ruokinnan häiriöiden ja terveystilan havainto
heti ensimmäisistä oireista? Medria tarjoaa nyt tämän mahdollisuuden parantaa tilasi tuottavuutta.
All-in-one
Seuraa ruokintaa ja märehtimistä, kiimaa ja poikimista sekä yleistä terveyttä. Medria mahdollistaa kaikkien ominaisuuksien käytön, tai voit
ottaa käyttöön vain osan niistä. Medria näyttää mitatun tiedon helppolukuisessa muodossa:
tekstiviestihälytyksenä ja/tai ruudulla graafisesti.
Seuranta auttaa parantamaan tuotosta.
100% kartalla
DWS-sovellus lisää tehokkuuttasi: oikea-aikainen tieto
tapahtumista, grafiikka nyt ja historiatieto. Pääset käsiksi
tietoihin 24/7 missä ja milloin vain selainpohjaisella DWSohjelmalla. Tarvittaessa Medria lähettää hälytykset tekstiviestillä. Voit myös jakaa haluamasi tiedot siementäjille, eläinlääkärille
jne.

MEDRIA TARKKAILU
ALL-IN-ONE

Jalostuksen hallintaan!
Näet HETI
kännykällä tai
tabletilla
mitä tapahtuu
Kaikki toiminnot
samassa ruudussa
Ajantasainen
tieto

Ruokinta
Mittaa sekä syöntiä että märehtimistä. Hälyttää myös poikkeamista.

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300

Kaikki
yhdellä
laitteella
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SORKANHOITO
GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE
Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu kohtuuhintainen
sorkanhoitoteline
• Varustettu 5x 220V sähkövinsseillä
• Kumimatto
• 3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
• LED-Työvalo
• Erittäin tukeva rakenne
• Galvanoitu runko
• Takajalan lisätuki
• Mitat: 225 cm x 135 cm x 190 cm
(korkeus x leveys x pituus)
• Paino 580 kg
Lisävarusteina:
• Siirtopyörät
• Hydraulinen takaportti

Uusi
tukevampi
takajalan
lisätuki

Katso video
finnlacto.fi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automaattinen lukitus
Siirrettävä tai lattiaan pultattava
Isot siirtopyrörät, helposti siirrettävissä
Läpikuljettava
4 vinssiä
Edistyksellinen nostojärjestelmä
Liukueristematto
Säädettävä pään lukitus
Erittäin tukeva rakenne
Mitat: 195 x 130 x 215 cm, 350 kg

UUSI
MALLI

Uusittu
vinssi

Tukevampi
takajalan
kiinnitys
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SORKANHOITO
Vaikea sorkka-alueen ihotulehdus eli DD on tullut myös Suomeen
Nautojen sorkka-alueen ihotulehdus eli DD
(digital dermatitis) on maailmanlaajuisesti
levinnyt, tarttuva sorkkasairaus. Tauti on levinnyt varsin laajasti myös Suomeen. DD:n
akuutti vaihe on kivulias ja aiheuttaa hyvinvointiongelmien lisäksi merkittäviä taloudellisia tappioita.
DD aiheuttaa haavaumia takajalkojen ruununrajaan, kantapallojen väliin tai sorkkaväliin.
Yleisin DD:n aiheuttaja on Treponema-bakteeri. Taudin leviämiseen voidaan vaikuttaa tilan
toimenpiteillä kuten, IntraHoof tuotteilla, sekä

säännöllisellä sorkkanhoidoilla. Tilan hygienialla on iso merkitys taudin leviämisessä.

Korkkiruuvimaiset Treponema-bakteerit
tunkeutuvat ihon alle

Antibiootittomien, lääketieteellisesti testattujen ja laajasti dokumentoitujen Intrahoof-tuotteiden teho perustuu ympäristöystävälliseen
kelatoituun sinkkiin ja kupariin (molekyylit n.
25 000 kertaa hiekkajyvää pienempiä). Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja täysin
antibiootittomia.
Lisätietoja: www.finnlacto.fi/sorkkahoito
tai Tuomas Wilén, puh.050 5413 112

INTRA HOOF-FIT BATH -SORKKA-ALLAS

INTRA HOOF-FIT BATH -SORKKAKYLPY

•
•
•
•
•
•

• Ennaltaehkäisevään hoitoon
• Hellä sorkille ei satu eikä pistele,
hajuton
• Nopeasti imeytyvä
• Riittoista: sekoitussuhde 1:20
• Ei korroosiovaikutusta, voidaan
käyttää ennen/jälkeen lypsyrobottia
ja lypsyasemaa
• Turvallinen käyttää
• Ei sisällä antibiootteja

Kolme helposti asennettavaa osaa
Keskiritilä estää 60% lannasta pääsemästä hoitoainealtaisiin
Kolmeosainen allas on helppo käsitellä: sekä täytettäessä ja tyhjätessä
Allasosa kestävää HDPE-muovia, lantaritilä ruostumatonta terästä
Altaan pituus 233 cm, leveys 89 cm
Sijoita allas tasaiselle lattialle
tai esim. vanerilevyn päälle,
jos käyttöpaikka ritiläalueella

INTRA HOOF-FIT LIQUID -SUIHKE

INTRA HOOF-FIT -GEELI

•
•
•
•
•

Helppokäyttöinen, edullinen ja tehokas sorkkasuihke
Suihkutetaan painepullolla suoraan sorkkaväliin
Ei sisällä antibiootteja
Astia 10 litraa
Soveltuu käytettäväksi lypsyasemilla,
pihatossa tai laitumella.
Huom! Aine sisältää gelatoituja mineraaleja, se imeytyy syvälle ihon alle eikä sitä
tarvitse erikseen pestä pois.

• Kannellinen, suljettava purkki 330 ml
• 395 g tuubi, annostellaan ’silikoni’-pistoolilla
• Geeli levitetään pensselillä pestyyn ja
kuivattuun sorkkaväliin
• Geeli vaikuuttaa 3-4 päivää
• Ei sisällä antibiootteja

INTRA HOOF-FIT -SIDE

IHO- JA SORKKASPRAY REPIDERMA

• Side on itseensä liimautuva, ei liimaudu
sorkkaan eikä karvoihin
• Ei tarvitse sitoa
• Hengittää ja siksi nopeuttaa parantumista
• Tukee sidottua jalkaa/sorkkaa ja pitää
hoitoaineet haavassa
• Rullassa 4,5 metriä, leveys 10 cm

•
•
•
•

Geelimäinen tuote
250 ml pullo riittää noin 75 hoitokertaan
Ei sisällä antibiootteja
Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin kuten
digital termatitis (sorkkavälitulehdus).
• Voidaan käyttää myös: ulkoisiin utaretulehduksiin, nupoutuksen jälkeiseen hoitoon ja
vasikoiden napatulehduksen hoitamiseen
• Erittäin käyttäjäystävällinen pakkaus, ei tarvita lisävarusteita esim. pensseleitä levitykseen
www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN
KANSSA

RINNAKKAISTUOTTEET ROBOTTILYPSYYN

ROBO Blue

VMS-robottiin

ROBOBLUE®
HAPANPESUAINE

ROBOBLUE®
EMÄSPESUAINE

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja
tilasäiliöille.
Sisältää:
Fosforihappoa, rikkihappoa
Pakkauskoko:
20 litraa, 60 litraa ja 200 litraa.
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa
ja 2 x 200 litraa.

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja
tilasäiliöille.
Sisältää:
Kaliumhydroksidia,
natriumhypokloriittia,
natriumhydroksidia
Pakkauskoko:
20 litraa, 60 litraa ja 200 litraa.
Lava: 24 x 20 litraa,
6 x 60 litraa
Kotimainen
ja 2 x 200 litraa.

Kotimainen

ROBOBLUE® NÄNNIKUMI 20M
ROBOBLUE® MAITOSUODATIN

1000 tuntia tai 3000 lypsyä

Kuitu: 120 g, reunat ommeltu.
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

R
roBot
milking liner

ROBOBLUE® LYHYT MAITOLETKU
Pakkaus: 4 kpl
10x18 / 10x18 mm

Made in Italy

RoboBlue

R
roBot
milking liner

øA

RBT 2500
JODI-VEDINHOITOAINE

øC

øB

øD

ROBOBLUE PITKÄ MAITOLETKU
®
ø A ø B = ø10mm x 18mm
ø C ø D = ø10mm
18mm
Pakkaus:
25xm
rulla
172 (mm) length

11,5
x 20 x 3,5mm
178 (mm) length

R
26

roBot
milking liner
øA

øC

Made in Italy

RoboBlue® ja RoboRed®yhteensopiva jodipohjainen
vedinhoitoaine.
Tuhoaa bakteerit:
• Escherichia coli- bakteeri
• Staphylococcus uberis- bakteeri
• Staphylococcus aureus- bakteeri
• Candida- hiiva
• Pakkauskoot 22 kg, 60 kg ja 1000 kg

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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RINNAKKAISTUOTTEET ROBOTTILYPSYYN

ROBO Red

Lely-robottiin

ROBORED®
HAPANPESUAINE

ROBORED®
EMÄSPESUAINE

Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.
Sisältää:
Fosforihappoa ja sitruunahappoa
Pakkauskoko:
20 litraa, 60 litraa ja 200 litraa.
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa ja
2 x 200 litraa.

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja
tilasäiliöille.
Sisältää:
Natriumhydroksidia
Pakkauskoko:
20 litraa, 60 litraa ja 200 litraa.
Lava: 24 x 20 litraa, 6 x 60 litraa
ja 2 x 200 litraa.

Kotimainen

Kotimainen

ROBORED® PESUHARJA
A3/A4 - 2 KPL

ROBORED® MAITOSUODATIN
Kuitu: 120 g, reunat ommeltu. Pakkaus: 100 kpl
Koot: 620 x 78 mm ja 1125 x 78 mm

RoboRed

RBT 2500
JODI-VEDINHOITOAINE
RoboBlue® ja RoboRed®yhteensopiva jodipohjainen
vedinhoitoaine.
Tuhoaa bakteerit:
• Escherichia coli- bakteeri
• Staphylococcus uberis- bakteeri
• Staphylococcus aureus- bakteeri
• Candida- hiiva
• Pakkauskoot 22 kg, 60 kg ja 1000 kg

ROBORED®
HARJAPESUAINE
Lypsyroboteille.
Sisältää:
Vetyperoksidia, etikkahappoa ja
peretikkahappoa
Pakkauskoko:
20 litraa tai 200 litraa.
Lava: 24 x 20 litraa.
Kotimainen

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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Edelläkävijän ratkaisut
kannattavaan tuotantoon
YHTEISTYÖSSÄ
MEIJEREIDEN
KANSSA

Ota yhteyttä
FinnLacto Oy
PL 343, Tuottajantie 57
60101 Seinäjoki
puh. (06) 4210 300

Navettarakentaminen ja investointituotteet
Kari Kangasniemi
puh. 040 515 2490
kari.kangasniemi@finnlacto.fi

Tero Savela
puh. 044 284 1160
tero.savela@finnlacto.fi

Jukka Lähetkangas
puh. 050 432 0303
jukka.lahetkangas@finnlacto.fi

Tarvikkeet ja tukkumyynti
Tuomas Wilén
puh. 050 541 3112
tuomas.wilen@finnlacto.fi

Vesa Wilén
puh. 0500 661 450
vesa.wilen@finnlacto.fi

Tuotanto ja jälkimarkkinointi
Esa Mahlamäki
puh. 0500 864 300
esa.mahlamaki@finnlacto.fi

Hallinto ja logistiikka
Toimitusjohtaja
Pasi Niemi
puh. 040 544 9036
pasi.niemi@finnlacto.fi

Reskontra
Sirpa Lehtola
(06) 4210 300
sirpa.lehtola@finnlacto.fi

Logistiikka
Risto Kuoppamäki
045 328 6925
risto.kuoppamaki@finnlacto.fi

Jälleenmyyjät
Meijereiden tuottajapalvelut www.finnlacto.fi

www.finnlacto.fi • (06) 4210 300
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