
Huom!Huom!
Huomioithan tilauksissasi, että puhelimet ruuhkautuvat yleensä ennen kello kymmentä, joten tilaa jo 
edellisenä päivänä tai tee tilauksesi suoraan netin kautta valmakaupasta.
Tee joulutilaukset hyvissä ajoin, sillä maitoautoissa on rajalliset kuljetustilat. Näin varmistat myös pa
remmin tuotteiden toimitukset ennen joulua ja helpotat keräilyn työruuhkaa joulunaluspäivinä. Kiitos!

Muutoin Valmakaupat ovat avoinna normaalisti ja siellä on laajemmat tuotevalikoimat kuin verkkokaupassa.

Valmakauppassa on myös hyviä joululahjavinkkejä hyötykäyttöön, käy tutustumassa valikoimaan.

Huomioithan joulukuun ja vuodenvaihteen Valmakauppojen aukioloajat Huomioithan joulukuun ja vuodenvaihteen Valmakauppojen aukioloajat 
sekä maitoautotoimituksiin tulevien toimitusten tilausajat:sekä maitoautotoimituksiin tulevien toimitusten tilausajat:

Valmaverkkokauppaan pääset helposti 
suoraan Valmasta, oikeasta yläkulmasta. 

Kokeile!

ValmaValma
verkkokauppa on verkkokauppa on 

avoinna 24/7 ja avoinna 24/7 ja 
voit asioida siellä voit asioida siellä 

ilman ruuhkia, ilman ruuhkia, 
ihan mihin ihan mihin 

vuorokauden vuorokauden 
aikaan tahansa. aikaan tahansa. 

Valmakaupat toivottavat rauhaisaa joulun aikaaValmakaupat toivottavat rauhaisaa joulun aikaa
ja onnea vuodelle 2021!ja onnea vuodelle 2021!

Ke 23.12. klo 10 mennessä tulleet tilaukset toimitetaan  
reittiaikataulujen mukaisesti

To 24.12. jouluaatto - Valmakaupat suljettuina

Pe 25.12. joulupäivä - Valmakaupat suljettuina

Ma-ke Valmakaupat avoinna normaalisti.
28-30.12. Klo 10 mennessä tulleet tilaukset toimitetaan 

reittiaikataulujen mukaisesti.

To 31.12. inventaario - Valmakaupat suljettuina

Ke 6.1. loppiainen - Valmakaupat suljettuina



Joulukuun 2020 tarjoukset

Valmaverkkokauppaan pääset kätevästi suoraan Valmasta: valma.valio.fi
→ klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa ostoskärryn kuvaa. Lisätietoja tuotteista valio.fi

Maitoautotoimituksiin tuotteet voit tilata kätevästi suoraan 
verkkokaupastamme, mutta voit tilata nämä myös  puhelimitse

 omasta  osuuskunnastasi.

Correct Pötsi-Potku 4x325 g
Annetaan suurille tai pienille märehtijöille elvyttämään 
pötsin mikroflooraa pötsi-häiriöitten yhteydessä ja/tai sen 
jälkeen, kun on ilmennyt vähentynyttä ruokahalua.

sis. alv. 14%

29,29,1010

sis. alv. 24%

sis. alv. 24% sis. alv. 24%

9868

670636

sis. alv. 24%

51,51,0000
670778

sis. alv. 24%

65,65,0000

sis. alv. 24%

72,72,0000
670832

Lehmän Ketoosi-pasta 
4x330g/pkt

sis. alv. 14% 632617

75,75,0000

105,105,0000

625254

Juvelit Protect Vedinspray 25 L

17,17,5050

F 10 Hype  20 l

F 19 Supe 20 l

F 11 Softsan 20 l

Vahvasti emäksinen de-
sinfioiva vaahtopesuaine. 
Poistaa tehokkaasti eläin-
rasvaa ja valkuiaislikaa.

Emäksinen vaahtopesu- 
aine kevytmetallipinnoille. 
Poistaa tehokkaasti rasva- 
ja valkuaislikaa.

Emäksinen, desinfioiva 
vaahtopesuaine.  
Poistaa tehokkaasti  
rasva- ja öljylikaa.

Täydennysrehu, kun lehmä ei syö. Sopii myös luomutiloille.
Ketoosin eli asetonitaudin riskin pienentämiseen lehmille, 
sopii myös lampaille. 
Nostaa nopeasti lehmän veren sokeripitoisuutta ja kohentaa 
lehmän ruokahalua. Ketoosi-pastassa lehmä saa  
propyleeniglukolia 2 x 230 g/pv  
eli optimiannoksen.

sis. alv. 24%

Yhteensopiva maitohappo 
ja salisyylihappopohjainen 
vedinhoitoaine.
Erittäin korkea hoitavien 
aineiden osuus (18%).

Hedelmällisyyden ylläpitämiseen ja tiinehtymiseen 
liittyvien ongelmien ennalta ehkäisemiseen suunniteltu 
täydennysrehuseos naudoille. 
Sisältää monipuolisesti vitamiineja ja runsaasti mm. 
betakaroteenia. 
• Käyttö vain 100 g /lehmä/pv, 
alkaen 2 viikkoa ennen  
poikimista siemennykseen  
asti.

sis. alv. 14%

29,29,8080
630291

Kiimanni

RoboBlue®-RoboRed® Maitohappo 
ja LSA -vedinhoitoaine RBT GOLD 
22 kg

624750

Hoitava ja suojaava  
vedinspray lypsylehmille, 
vuohille ja lampaille. 
Kehitetty sumutettavaksi ja 
soveltuu sen vuoksi erityisesti 
käytettäväksi robottitiloilla, 
joissa pehementävät ominai-
suudet ja sumutettavuus ovat 
tärkeitä. 
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AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

© 2020 Eastman. Tässä viitatut Eastman-tuotemerkit ovat Eastmanin tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä tai niitä käytetään lisenssillä. ®-symboli merkitsee rekisteröityä tavaramerkkiä 
Yhdysvalloissa; tavaramerkit voidaan rekisteröidä myös kansainvälisesti. Tässä viitatut muut kuin 
Eastman-tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.              AN-FIN-RUM-12218-1     11/20

Jouluiloa joka navettaan ja tupaan!  
Tämä vallan erikoinen vuosi alkaa olla paketissa. Haluammekin kiittää 

sinua yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja toivottaa erittäin 
antoisaa ja rentouttavaa kuusijuhlaa. Nyt on aika rauhoittua hetkeksi,

kerätä voimia ja nauttia kotimaisen joulupöydän antimista. 

Mukavaa joulua ja menestystä tulevalle vuodelle!

T: AIV-tiimi

Tuoteneuvonta
020 710 8484

Tilaa AIV-uutiskirje: AIV.FI/UUTISKIRJE



AIV® on Valio Oy:n  
rekisteröimä tavaramerkki.

© 2020 Eastman. Tässä viitatut Eastman-tuotemerkit ovat Eastmanin tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä tai niitä käytetään lisenssillä. ®-symboli merkitsee rekisteröityä tavaramerkkiä 
Yhdysvalloissa; tavaramerkit voidaan rekisteröidä myös kansainvälisesti. Tässä viitatut muut kuin 
Eastman-tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.              AN-FIN-RUM-12218-2     11/20

Jouluiloa joka navettaan ja tupaan!  
Tämä vallan erikoinen vuosi alkaa olla paketissa. Haluammekin kiittää 

sinua yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja toivottaa erittäin 
antoisaa ja rentouttavaa kuusijuhlaa. Nyt on aika rauhoittua hetkeksi,

kerätä voimia ja nauttia kotimaisen joulupöydän antimista. 

Mukavaa joulua ja menestystä tulevalle vuodelle!

T: AIV-tiimi

Tuoteneuvonta
020 710 8484

Tilaa AIV-uutiskirje: AIV.FI/UUTISKIRJE
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TUOTTAJAIN MAIDON ALUEELLA REHUASIOISSA SINUN ASIANTUNTIJASI OVAT:

Atria Nauta -tuottajapalvelussa
p. 020 472 7060

Asiakkuuspäälliköt tiloilla

Jaana Haapalainen- 
Turunen

Sanna Kakriainen- 
Rouhiainen

040 198 2740

Petra Mäkisalo
050 525 4577

Tervetuloa ketjuun!
A-Rehu on suomalainen rehuvalmistaja ja viljakaupan ammattilainen. Eläinten hyvinvointi 
ja terveys ovat meille ensisijaisen tärkeitä asioita. Laadukkaat rehut ja ammattitaitoinen 
ruokintasuunnitelma auttavat eläintä voimaan hyvin, ja vain hyvinvoiva eläin on tuottava. 
A-Rehu on osa Atrian jäljitettävää ketjua, jonka tehtävänä on tuottaa maailman puhtainta 
kotimaista ruokaa pellolta pöytään. Uskomme, että yhdistämällä osaamisemme ja 
kokemuksemme saamme aikaan parhaat tulokset – yhdessä menestymme.

Tutustu maitotilan 
ruokintaoppaaseen:

atriatuottajat.fi/a-rehu/
nautarehut/lataa-rehuopas/

Haluatko kehittää tilasi peltoviljelyä? Tehostaa säilörehun tuotantoa tai nostaa 
viljan satotasoja? Oppia uusia asioita lajikkeista, maaperästä ja viljelystrate-
gioista? Jos vastasit kyllä, varaa kalenteriisi aikaa Viljelyakatemialle.

Viljelyakatemia tarjoaa korkeatasoisen koulutuskokonaisuuden tilasi pelto-
viljelyn kehittämiseen. Saat tietoa, miten erilaisilla peltoviljelyn ratkaisuilla ja 
toimenpiteillä vaikutat tuotantopanosten tehokkaaseen käyttöön, satotasoihin 
ja viljelyn tuottavuuteen. Samaan aikaan sinulle tarjotaan syventävä tietopa-
ketti peltoviljelyn eri aiheiden parissa. Viljelyakatemia käsittelee ajankohtaisia 
teemoja tieteen ja käytännön näkökulmista ja siten selkeyttää niihin liittyvää 
keskustelua. Tehokas peltoviljely ja korkeat satotasot eivät ole ristiriidassa 
ympäristökestävyyden kanssa – oikein toteutettuina ne tukevat toisiaan. 

Viljelyakatemia on askel kohti tulevaisuuden viljelyä. Viljelyakatemia-webi-
naarisarja on avoin kaikille peltoviljelyn kehittämisestä kiinnostuneille. Alan 
parhaat asiantuntijat kertovat Sinulle tuoreimman tutkimustiedon helposti 
ymmärrettävässä, käytäntöön soveltuvassa muodossa. Valittavana on viljan- 
tai nurmenviljelyn kokonaisuus tai halutessa molemmat. Koulutus on maksu-
ton ja osallistuminen mutkatonta. 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan:
atriatuottajat.fi/viljelyakatemia

Ota ensimmäinen askel tulevaisuuden 
viljelijäksi – ilmoittaudu mukaan 
Viljelyakatemiaan!

Viljelyakatemian järjestää Atria alkutuotannon 
kehittämishankkeet yhteistyökumppaneinaan 
A-Tuottajat, A-Rehu, OSK Pohjanmaan Liha, 
Luonnonvarakeskus, Baltic Sea Action Group ja Altia.



www.eurotrading.fi         p. 010 3211 950

Lisäarvoa rehunsäilöntään:

Keskittämällä ostot omaan osuuskuntaan 
kerrytät ostohyvitystä!

MYYNTI:

10 purkin ostajalle 
1 veloituksetta 
kaupan päälle!

Tilaa nyt 
Bonsilaget 

ennakkoehtoon
10 + 1

REHUNSÄILÖNTÄÄN
PARASTA

Tilaa nyt, maksa vasta huhtikuussa 2021.

+

• Propyleeniglykolia omasta säilörehusta

BONSILAGE PRO
ESIKUIVATULLE REHULLE

BONSILAGE FORTE
KOSTEALLE REHULLE
• Estää ainoana biologisena säilöntäaineena

voihappoitiöiden lisääntymistä rehussa.

BONSILAGE SPEED
SÄILÖREHUN KESÄSYÖTTÖÖN JA 
AIKAISIN SYKSYLLÄ AVATTAVIIN SIILOIHIN
• Uusi bakteerilaji Lactobacillus Diolivorans
       estää erittäin tehokkaasti jälkilämpenemistä.
• Voit avata siilot jo kahden viikon kuluttua

rehunteosta.



462,00
1 kpl

/kpl
437,00

2 kpl tai useampi

/kpl

LAC® KARJAHALLI

LAC® VARASTOHALLI

LAC® VASIKKAHALLI

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

  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

Kätevä vasikkakatos jopa kuudelle vasikalle.

  Tukeva sinkitty metallirunko
  Mitat: leveys 2 m, pituus 3 m, korkeus 1,7 m
  Aitaelementit reunoilla
  Etuosassa avattava portti
  Katosmateriaali kestävää  610 g/m2 PVC

Hallien toimitus sisältää kaiken tarvittavan!
Valikoimissa myös muita kokoja: www.finnlacto.fi

4341,00

6945,00

Vahvistetut 
kaksoiskaaret

Vahvistetut 
kaksoiskaaret

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

Hinnat sis. alv. 24%

2020
joulukuun tarjoukset



LAC® ARCTIC VASIKKAIGLU

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020
joulukuun tarjoukset

  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

593,00
1 kpl

/kpl
537,00

2 kpl tai useampi

/kpl

LAC® VASIKKAKARSINA
  Modulaarinen rakenne
  Materiaali HDPE
  Yhden karsinan mitat: 194 x 135 x 122 cm (pituus x leveys x korkeus)

  sis. tuttisanko, tuttipullo, mineraali-
annostelija, vesisanko227,00

Etuseinä

/kpl

114,00
Takaseinä

/kpl
186,00

Sivuseinä

/kpl

Irroitettava sivuseinä 
ainoastaan erillisenä 
lisävarusteena – lisätään 
sivuseinän hintaan.

150,00
/kpl563,00

Esim. 5 kpl vierekkäin

/karsina



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

LAC® MAXI -PARRENKUIVITTAJA
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
  Tehoakulla varustettu malli
  Tyytyväiset käyttäjät

DUKS-FR 60 B 
– HARJAKONE TERÄSRITILÖILLE
Lantaritilöiden puhdistaminen on edelleen monilla tiloilla koneellista-
matta. Käsivoimin tehtynä se lienee yksi suurimpia niska- ja hartiaseu-
dun 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
  Hondan 5 hv bensiinimoottori
  Moottorivaihtoehtona sähkömoottori + akku

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

LAC® LYPSYKÄRRY
Täydellinen lypsykärry sähköjoh-Täydellinen lypsykärry sähköjoh-
dolla, kannulla ja lypsimillä.dolla, kannulla ja lypsimillä.

   Käyttövalmis laite tarvitsee vainKäyttövalmis laite tarvitsee vain 
valovirran 230 VACvalovirran 230 VAC

   Hiljainen ja ympäristöystävällinenHiljainen ja ympäristöystävällinen
kuivapumppukuivapumppu

   Runko toimii tyhjösäiliönäRunko toimii tyhjösäiliönä
   Kestävä 25 l teräskannuKestävä 25 l teräskannu
   YlitäytönestinYlitäytönestin
   Korkeus 100 cm, pituus 60 cm,Korkeus 100 cm, pituus 60 cm, 
leveys 55 cmleveys 55 cm

   Paino noin 45 kgPaino noin 45 kg

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

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020
joulukuun tarjoukset

Ruostumatonta
terästä!

Saksalainen 
laatutuote!

2754,00

1220,00

5150,00
SPR 910 PRO

3995,00
SPR 910

3225,00
Bensiinimoottorilla

3670,00
Sähkömoottorilla

sis. älylaturin



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%

2020
joulukuun tarjoukset

GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE
Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu kohtuuhintainen 
sorkanhoito teline.

  Varustettu 5 x 220 V sähkövinsseillä
  Kumimatto
  3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
  LED-Työvalo
  Erittäin tukeva rakenne
  Galvanoitu runko
  Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
  Paino 580 kg

Lisävarusteina:
  Takajalan lisätuki
  Siirtopyörät
  Hydraulinen takaportti

LAC® SORKANHOITOTELINE
  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

LAC® KARJAHARJA

LAC® KARJAHARJA-MINI vasikoille

7045,00

2915,00

999,00

893,00

Uusi malli!

  Käynnistyy eläimen koskiessa harjaa
  Varustettu ylikuormitussuojalla:
pysähtyy ja pyörähtää 2 kierrosta 
vastakkaiseen suuntaan,jos jokin 
takertuu harjaan tms.

  Kestävä hammasratasvaihteisto
  Moottori 230 VAC, 
pyörimisnopeus 31 kierrosta minuutissa

  Asennusteline (vaaka- ja pysty), 
tolppakiinnitystarvikkeet ja sähköjohto 
sisältyvät toimitukseen

  Suojausluokka IP55

  Pienempi kokoinen 
sähkömoottorilla pyörivä 
karjaharja

  Helppo asentaa tolppaan 
tai seinään

  220v
  Suojausluokka IP55

BIORET-RAPSUTIN
  Kuminen rapsutin nystyröillä
  Erittäin kestävä
  Ei tarvitse sähköä
  Voidaan suojata eläimiä sekä 
rakenteita

  Helppo asentaa erilaisiin paikkoihin
  Sis. kiinnityslistat, 
mutta ei kiinnitysruuveja

  Koko 1500 x 500mm

Patentoitu

Soveltuu 
erinomaisesti 

vasikoille

166,00
1 - 4 kpl

/kpl
147,00

5 kpl tai enemmän

/kpl



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

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

Myymälävalikoimissa voi olla tuotekohtaisia eroja, tarkista tuotevalikoima omasta Valmakau-
pastasi. Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. 

VJ = tilaa kätevästi myös suoraan verkkokaupasta

Hinnat sis. alv. 24%
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joulukuun tarjoukset

LIETEKUILU POTKURI
Pienkuormaajaan asennettava hydraulinen potkurisekoitin 
lietekuilujen ja pienten säiliöiden sekoittamiseen.

  Mukana ritiläkasetin 
nostokorvakkeet

  Kääntyy molempiin
suuntiin 180 °

  Kotimainen tuote

  Öljyntarve 20 l/min
  Kiinteiden asennusten lisäksi 
myös eurosovittimilla

  Myös omalla sähkö-
moottorilla varustettu malli

Tällä saat 
lietteen liikkumaan!

2555,00
+ kuormaaja-

kiinnike

221,00
Avant-kiinnike

486,00
euro-kiinnike

Myös kiinteisiin 
asennuksiin, 

kysy lisää.

LIETEKUILUSEKOITIN KS40
  Te ho kas, sähkökäyttöinen pot ku ri se koi tin
  Moot to ri 4,0 kW, 1450 r/min
  Suo ja kyt kin
  Pis to ke 16 A
  Sopii 30 mm ri ti lä vä lis tä
  vesiyhde integroitu runkoon
  Kuu ma sin kit ty
  Nopea apu pienempiin ongelmiin

2456,00



Tarja Heimala
p. 010 76 83314

Krisse
Kannisto-Oksanen
p. 010 40 27081

Arja Mussalo
p. 010 40 27514

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity 
Hankkijan rehut 
-ryhmään

Uusi EKM-tuotesarja on suunniteltu tuottamaan runsaasti pitoisuuksia 
litratuotoksesta tinkimättä. Maitotili kasvaa EKM-tuotoksen nousun  
myötä, kun maidon arvo-osia tuotetaan runsaammin litratuotoksen  
pysyessä korkeana. EKM-tuotteet sopivat houkutusrehuksi robotille,  
täydennysrehuksi kioskiin, kiskoruokkijoihin sekä käsin jaettavaksi.

EKM-KROSSI
Energiapitoinen täysrehu  
korkeaan EKM-tuotokseen 
•   Runsaasti pitoisuuksia nostavia raaka-aineita, 

kuten kovia rasvoja ja NDF-kuidunlähteitä
•   Torjuu pötsin pH:n laskua ja ennaltaehkäisee 

hapanpötsistä aiheutuvaa pitoisuusalenemaa
•   Tukee vastapoikineiden hyvää maitotuotosta 

veren sokeria nostavalla propyleeniglykolilla
•   Energia 13,1 MJ/kg ka,   rv 20,5 % ka

EKM-KRONO
Matalatärkkelyksinen ja energiapitoinen 
puolitiiviste korkeaan EKM-tuotokseen 
•   Sopii täydentämään hyvää säilörehua sekä

laadukasta seosviljaa, ohraa tai vehnää
•   Sisältää runsaasti pitoisuuksia nostavia kovia

rasvoja sekä NDF-kuituja
•   Torjuu pötsin pH:n laskua ja siitä johtuvaa

rasva-alenemaa
•   Energia 13,0 MJ/kg ka, rv 27,4 % ka

Uskalla 
tavoitella 

vahvaa tuotosta
 – valitse

EKM-tuotteet!

VAHVAT PITOISUUDET JA 
SOPIVA LITRATUOTOS 

=  Vahvat pitoisuudet, 
korkea EKM-tuotos



Pitoisuusrehuja
jo kymmenen 
vuotta!

feed.lantmannenagro.fi 

Lantmännen Agron pitoisuusrehut perustuvat 
patentoituun teknologiaan ja tutkittuihin tuloksiin. 

Benemilk®-rehut nostavat eniten rasvaa ja parantavat rehuhyötysuhdetta 
jopa yli 10 prosenttia. Maituri 14 000 -rehut on oikea valinta, kun tavoitteena 
on huipputuotos korkeilla pitoisuuksilla. Opti 22 E sekä Opti 26 E tuovat 
pitoisuusrehujen tehon Opti-sarjaan.

Tervetuloa tyytyväisten käyttäjien laajaan joukkoon!



Lämpökäsitelty rypsirouhe

Kysy päivän hinta omasta 
Valmakaupasta

Rypsirouhe LK tilatoimitukset:
Suursäkki: 1000 kg
Irto: Nuppi, perävaunu tai rekka

Pitkäaikainen ja hellä hygienisointiprosessi

Hyvä maittavuus

Sekoittuu hyvin appeeseen 

Korkea valkuainen 

Eräkohtainen tuoteseloste

Prosessi tuhoaa salmonellan
Tasalaatuinen seos

Liikkuu siilossa 

Ei lajittuvia rakeita

Olemme avanneet vuodelle 2021 rypsirouheen 
futuuri-hinnat. Varmista hinta ja saatavuus 

etukäteen. Jätä futuuri-tilaus omaan 
Valmakauppaasi.

 Futuuri -kaupassa on kysymys riskien hallinnasta
 Tuottaja ei ole tämän jälkeen altis hintaan tai saatavuuteen liittyville markkinahäiriöille
 Tilan maksuvalmiuden kannalta on merkityksellistä tuntea valkuaisen hintakehitys
 Tehty kauppa on molempia osapuolia sitova

Keskitä ostot – kerrytä ostohyvitystä!



www.ransuco.fi

KARJAN PARHAAKSI
JOULUKUUN TARJOUKSET 

Vihreä kolmiolantakola
Kestävä lantakola, jonka kierteet ovat 
yhteensopivat Trio-varren kanssa. Sopii 
myös puuvarteen.

Trio-varsi 180 cm
Lasikuidusta valmistettu, harmaa Trio-varsi 
180 cm. Kierteet yhteensopivat vihreän 
kolmiolantakolan kanssa.

Juvelit Protect Extra vedinsprayt
Hoitava ja suojaava vedinspray lypsylehmille 
suojaa vedintä ja  pitää vedinihon pehmeänä 
ja kimmoisana.

Juvelit Protect Extra on käyttövalmis liuos. Se on 
kehitetty sumutettavaksi, ja soveltuu sen vuoksi 
erityisesti käytettäväksi robottitiloilla, joissa 
pehmentävät ominaisuudet ja sumutettavuus ovat 
tärkeitä. Liuos muodostaa ohuen kalvon vetimeen ja 
viskoelastisen tipan vetimen päähän suojaten näin 
vedintä. Se on helppo pestä pois ennen seuraavaa 
lypsyä. 

Testitiloilla on todettu maidon solulukujen laskua 
käytön aloittamisen jälkeen. Juvelit Protect Extra 

pitää kärpäset loitolla vediniholta, sillä on myös 
saavutettu erinomaisia tuloksia vedinten syyliä 
hoidettaessa.

Orgaanisiin happoihin perustuva tuote on turvallinen 
niin eläimille kuin eläinenhoitajille. Myyty Suomessa 
25 vuoden ajan.

Juvelit 25 l kanisterit ja suihkupullot saat kätevästi 
maitoautossa tai Valmakaupasta noutona.

Juvelit  
Protect extra 200 l

730 €
624751

Rahtivapaa tehdas-
toimitus.

Juvelit  
Protect extra  

25 l

 105 €
624750

Juvelit 
Protect extra 

suihkupullo

5,30 €
621144

Trio-varsi  
180 cm

11,80
623529

Vihreä  
kolmio- 

 lantakola

4,60
621297



SOLPLAST VAKUUMIKALVOSOLPLAST GREENSEAL

SOLPLAST POWER2SEALSOLPLAST SILOMAX DLG Premium

Teollisuushankinta  - Yli 25 vuotta maataloustarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa

TILAA NYT tilallesi oikean mittaiset 
aumakalvot ennakkoon!

TOIMITUKSET KEVÄÄLLÄ 2021.
Sovi maksusta myymäläsi kanssa.

Ennakkohinnat voimassa 29.12.2020 saakka

Testattu mustavalkoinen monikerrosaumakalvo

Leveydet: 4-22 m 
Pituudet: 25-400 m
Paksuus: 150  �µ
Hapen läpäisevyys 0

2
: 193cm3/m2/24h 

(Sallittu enimmäisarvo 250cm3/m2/24h ) DLG-raja
Silomax DLG Premium aumakalvo on laadukas 
monikerroskalvo, joka  on valmistettu LDPE:stä.

Rakenne
1-7: LDPE-kerrokset. 
Erinomainen suoja vettä ja kosteutta vastaan. Ei 
päästä läpi ilmakehän saasteista peräisin olevia 
kaasuja. Heijastaa valoa hyvin. Edistää maito -
happokäymistä etikka- ja voihappoa vastaan ja 
säilyttää rehun tuoreuden ja korkean ravintoarvon

Yhdistelmäkalvo. 125 aumakalvo + µ
Greenseal 35  happisulkuvakuumikalvoµ
Leveydet: 8-22 m 
Pituudet: 25-300 m
Paksuus: Musta-valko aumakalvo 125  +µ
laadukas Greenseal 5 kerrosvakuumikalvo 35  � µ
Hapen läpäisevyys 0 3 < 8 cm

2
/m2 /24 h

Happisulkuvakuumikalvo
Leveydet: 8-22 m 
Pituudet: 50-100 m
Paksuus: 35 µ

Suoratoimituksina valikoima laajempi. Varastovalikoimissa on myymäläkohtaisia eroja.

Hapen läpäisevyys 0 3: < 8cm
2

/m2/24h
5-kerroskalvo, joka on valmistettu PELD:stä.  
Keskellä EVOH (Ethelyne Vinyl Alcohol)  -happisulkukerros

5

4

3

2

1

Rakenne
1: PELD-kerros
2: PELD-kerros
3: EVOH-happisulkukerros
4: PELD-kerros
5: PELD-kerros

3

2

1

5

4

3

2

1

Rakenne
1-3: LDPE-kerrokset.

Rakenne
1: PELD-kerros
2: PELD-kerros
3: EVOH-happisulkukerros
4: PELD-kerros
5: PELD-kerros

Perinteinen vakuumikalvo
Leveydet: 8-22 m 
Pituudet: 50-100 m
Paksuus: 40  �µ
Hapen läpäisevyys 0 3: 1140 cm

2
/m2 /24 h

Perinteinen vakuumikalvo on laadukas  
3-kerroskalvo, joka on valmistettu LDPE:stä.

3

2

1

Rakenne
1-3: LDPE-kerrokset. 
Vakuumimuovi levitetään auman päälle ennen tavallista 
auma  muovia. Vakuumimuovi imeytyy rehun pintaan 
hyvin tiiviisti. Aumaan tulee hapettomampi tila, ts. 
ylimääräistä ilmatilaa ei jää ja rehu säilyy paremmin. 
Vakuumimuovin päälle levitetään tavallinen aumamuovi.

LAADUKKAAT 
HUIPPUKALVOT!

Happisulkuaumakalvo
Leveydet: 12-22m 
Pituudet: 50 m-300 m
Paksuus: 90  �µ

3Hapen läpäisevyys: <2 cm /m2/24h 
Auma suojattava aumapeitteellä
Vihreä / valkoinen
Uuden sukupolven 7-kerroksinen aumakalvo,
jossa minimaalinen hapenläpäisykyky.

OXY SEAL EVOH

Toimittaja:  

Oy Teollisuushankinta TH Ab

puh. 020 765 9580

www.teollisuushankinta.fi

KYSY 
LISÄÄ!

Leveydet 4-22 m, pituudet 25-400 m.

3

4

5

6

7

2

1



KYSY EDULLISET HINNAT OMASTA MYYMÄLÄSTÄSI!
• Toimitukset maaliskuussa 2021

• Kysy myös kevään maksuehto omasta osuuskunnastasi!

TOIMITTAJA:

Teollisuushankinta - Yli 25 vuotta maataloustarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa

VERKKOJEN JA SIDONTAMUOVIEN

ENNAKKOMYYNTI

 

 

NETEX S2S PAALAUSVERKKO

SILAWRAP NRF 
SIDONTAMUOVIT
Sidontamuovien koot: 
1,28 m x 2000 m x 0,017 mm
1,38 m x 1750 m x 0,019 mm 

SE VARMA NETEX!

UV-suojattu käärintäverkko. Laadukkaat ja kestävät materiaalit. 
.

XNETEX S S2

Paalausverkkojen

 

koot:

1,23 m x 2000 m
1,23 m x 2600 m
1,23 m x 3000 m
1,23 m x 3600 m
1,25 m x 3000 m
1,30 m x 3000 m
1,30 m x 3600 m

Keskittämällä 

osuuskuntaan 

S2S (side to side cover) on rekisteröity  valmistusmenetelmä, 

 joka takaa että verkko levittyy paalin reunoihin asti.

ostot omaan 

  kerrytät 

ostohyvitystä

Suoratoimituksina valikoima laajempi. 

Varastovalikoimissa on myymäläkohtaisia eroja.

• Ennakkotilaukset 30.12.2020 mennessä. 

Vetolujuus on leveydestä riippuen peräti 250-265kg. Elastisuus 18,50%

PAALAA ILMAN RAJOITUKSIA

Sopii kaikkiin valmistajien paalaimiin. Valmistuksessa huomioitu S2S peittävyys 
ja samalla ID-teknologian avulla varmistettu paalausverkon ylivertainen lujuus. 
Maxxnet paalausverkolla on taattu minimipituus ja maksimaalinen UV-suoja. 
Värimerkintä viimeisessä 50 metrissä. Vasen/oikea suuntailmaisin.

KOKO: 1,23 X 3800 m. 
VETOLUJUUS N. 320 KG

TÄYDELLINEN PEITTÄVYYS, MAKSIMAALINEN LUJUUS. YLIVERTAISTA 
SUORITUSKYKYÄ PREMIUM LAADUN KÄÄRINTÄVERKOLLA!



PARSI- JA
KÄYTÄVÄMATOT 

KÄTEVÄSTI SUORAAN 
TILALLESI!

PARSIPEDIT KÄYTÄVÄMATOT 

KYSY ISOMPIIN
NAVETTAKOHTAISIIN 
ERIIN TARJOUSTA
ARILTA, puh 0400 263 078

KURA-P

NAULATULPAT
mattoasennuksiin

TODISTETUSTI ”sopivat jokapaikkaan”

Ruostumatonta terästä sis.
propun ja aluslevyn

Tuotenro 615438:

10 x 80: 2,20 €/kpl

Tuotenro 615439:

10 x 100: 3,30 €/kpl.

Sopii kaikille
käytäväleveyksille,
mitoitus 2 cm välein.

Vakaa siipiprofiili luo
erinomaisen pehmeyden 
ja kestävyyden.

Maton reunojen sisällä oleva, 
pehmoinen makuualue tukee 
lehmän oikeaa asentoa ja 
vähentää liukastumisia.

WINGFLEX

SIESTA
Pitkäikäinen ja pehmeä. Helppo
puhdistaa! Koko: 115, x 175 cm

LOMAX reikämatto

Paksuus: 20 mm

pehmeällä
maaperällä.

Esim. vasikkakarsinoihin tai helpot-
tamaan kulkua 

Pitkäikäinen ja pehmeä. Helppo 
puhdistaa. Koko: 110 x 175 cm

09/04

09/04

WELA
takuu 10 vuotta

takuu 5 vuotta

KURA-S

Ari Jylhän 25-vuoden
kokemus alalla takaa               
vahvan osaamisen ja 
asiantuntevuuden 
mattojen
mittauksen, 
suunnittelun ja 
myynnin parissa.

KEN

PALAPARSIMATOT TOIMITTAA TEOLLISUUSHANKINTA

YHTEISTYÖSSÄ:

www.teollisuushankinta.fi

ari. jylha@jgarage.fi

Hinnat sis. ALV 24%. Hinnat ovat

Osa tuotteista

toimitusmyyntinä.

Tarkista oman

myymäläsi 

valikoima!

JOULUKUU 2020

 voimassa 31.12.2020 saakka.

10/02

+ rahti 93,00+lavaveloitus 6,20 

Kappalehinta 109,00 €/kpl

Tuotenro 624694, 

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 82,00 €/kpl

EDULLISEMMIN
PALAMATOT 

SUORAAN TILALLE
10 KPL:N JA 

SUUREMMAT
ERÄT!

Tuotenro 623634, 

Kappalehinta: 148,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 109,00 €/kpl

+ rahti 93,00 + lavaveloitus 6,20

Tuotenro 620400

Koko: 120x150 cm. 

Kappalehinta: 111,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 84,00 €/kpl 

+ rahti 93,00+lavaveloitus 6,20 

Tuotenro 622147

Koko: 120x165 cm. 

Kappalehinta: 121,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 93,00 €/kpl

+ rahti 93,00 +lavaveloitus 6,20

Tuotenro 622322

Koko: 120x180 cm. 

Kappalehinta: 132,00 €/kpl

Hinta: 10 kpl tai enemmän: 101,00 €/kpl

+rahti 93,00+lavaveloitus 6,20



Ajoneuvo- ja kuorma-Ajoneuvo- ja kuorma-
vaa’at Valmakaupastasi!vaa’at Valmakaupastasi!
• Älä jätä tilaustasi ruuhka-aikaan
• Tämän vuoden toimituksiin pieni erä DAS-15 akseli-
• vaakoja rahtivapaasti (arvo n. 300 €)
• Rajallinen määrä, vain nopeimmille!
• Maksun voit sopia suoraan oman Valmakauppasi kanssa

Puntarin kautta  
tuotantokustannukset kuriin!
• Älä arvaa, punnitse rehusatosi
• Vain punnitsemalla tiedät rehumäärät ja lisärehun tarpeen
• jo hyvissä ajoin
• Tieto tuo varmuutta

Kysy lisää 
lähimmästä 

Valma-
kaupasta!

DAS-15
Dynaaminen 
akselivaaka

Scalehouse A-100 
kuormaajavaaka
Punnitus suoraan noston 
hydrauliikasta

• Punnitsee ajoneuvon akseli kerrallaan 
liikkeessä ja laskee ajoneuvon kokonais-
painon.

• Tulostettavat raportit (päivämäärä, ajo-
neuvo ID, materiaalikoodi painoineen.)

• Kaksi muistipaikkaa. Vaaka laskee 
kummatkin muistipaikat yhteen sekä 
erillisinä.

• Helppo asentaa!
• Punnitusten yhteenlaskutoiminto on 

vakiona.

Tekniset kysymykset: Vaakatalo.com • info@vaakatalo.com • puh. 020 7351 500



Hyvä alku vasikalle kotimaisella Startilla
– omistajayrittäjien edullisilla hinnoilla

Lisätietoja: www.valio.fi/startti

Startti-maitojuoma

Suomen suosituin juottorehu
• lähinnä maitoa – turvallinen 

pikkuvasikalle
• runsaasti huippulaatuista maitojauhetta
• käyttö voidaan aloittaa heti 

ternimaitojuoton jälkeen
• erinomainen juoksevuus automaateissa
• soveltuu sanko- ja automaattijuottoon
• Raakavalkuainen 22 %
• Raakarasva 17 %

Startti Talous

• maitopohjainen juomarehu 
- runsaasti kirnumaitojauhetta

• runsaasti hyvälaatuista herajauhetta
• hyvä liukenevuus- erinomainen

juoksevuus automaateissa
• soveltuu sanko- ja automaattijuottoon
• oikea valinta hapanjuottoon, mutta 

soveltuu hyvin myös tuorejuottoon
• Raakavalkuainen 20 %
• Raakarasva 17 %
• Erinomainen hinta-laatusuhdeKaikki 

valkuainen 
maidosta, 
ei sisällä

soijaa!

Startti Myslissä on kaikki. 
Se korvaa muut väkirehut. 

Ensimmäisten viikkojen aikana 
tarvitaan lisäksi vain vettä ja vapaasti 
karkearehua. 

Mitä ennemmin vasikka oppii syömään 
Startti Mysliä, sitä turvallisemmin se 
voidaan vierottaa juotolta. 

Startti Myslissä 
on pötsiä rakentavaa 
voimaa

Helunan Herätys -energiajuoma 
virkistää poikineen lehmän. 

Juuri poikineen lehmän saadessa 
nopeasti energiaa:
1. stressin haitat vähenevät
2. syönti lisääntyy nopeasti 

– energiavaje vähenee
3. hyvän alun vaikutus jatkuu koko 

lypsykauden

Uutta energiaa 
ja virkistystä juuri 
poikineille lehmille

Vasikan 
suoliston turvaksi

Startti Diaproof-K
vasikkasuola

• kuuluisa vasikkaripulin pysäyttäjä
• ripulikausi lyhenee 2-3 päivällä
• 600 g jauhetta on 10 kerta-annosta
• 2,5 kg jauhetta on 41 kerta-annosta

9871 Startti Diaproof-K 600g .......................18,00 € (30,00 €/kg)
9869 Startti Diaproof- K 2,5 kg ..................... 69,00 € (27,60 €/kg)

Startti Vital 
-ternimaitotehoste

Startti Vital -ternimaitotehoste tarjoaa uuden 
helpon tavan parantaa vastasyntyneen vasikan 
immuniteettisuojaa
• vastustuskykyä ja turvaa tulevaisuuteen
• elinvoimaa palautumiseen sairauden jälkeen

9801 Startti Vital 1 kg................................47,00 €/prk (18,00 €/kg)

Startti-maitojuoma 20 kg ......42,10 €/sk (2,11 €/kg)

Pyydä lavatarjous
suorista tehdastoimituksista 
omasta Valmakaupastasi.

Startti Mysli 20 kg ................... 28,80 €/sk (1,44 €/kg)

Pyydä lavatarjous 
suorista tehdastoimituksista 
omasta Valmakaupastasi.

Startti Talous 20 kg ................. 39,30€/sk (1,97 €/kg)

Pyydä lavatarjous 
suorista tehdastoimituksista 
omasta Valmakaupastasi.

Startti ProPlus 
-maitohappobakteeri

Suojaa suolistoa:
• vieroituksen yhteydessä
• otettaessa vasikka vastaan uudelle 

tilalle
• ruokinnan muutosten yhteydessä
• lyhentää ripulin kestoa ja 

vähentää antibioottien käyttöä.

9866 Startti ProPlus 2 kg ......................38,00 €/prk (19,00 €/kg)

9015 Helunan Herätys 5 kg .....................24,00 €/pss (4,80 €/kg)

Kaikki hinnat sis. alv. 14 %

HUOM: suoratoimitukset tehtaalta tilalle tulevat edullisemmiksi. Kysy tarjous, se kannattaa!HUOM: suoratoimitukset tehtaalta tilalle tulevat edullisemmiksi. Kysy tarjous, se kannattaa!

Joulukuun 
kampanja-

hinta!

Joulukuun 
kampanja-

hinta!

Joulukuun 
kampanja-

hinta!

Joulukuun 
kampanja-

hinta!

Joulukuun 
kampanja-

hinta!
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