
Racing Equimineral 
Bowl 10 kg
Erinomainen nuolukivi laitumel-
le tai tarhaan. Tasapainoisen 
koostumuksensa ansiosta sovel-
tuu myös hevosen ainoaksi  
kivennäis- ja hivenainelähteeksi.
VIB86140 (1,79 €/kg)

17,90
Horslyx Garlic nuolukivi 5 kg
Valkosipulin luonnollista voimaa, joka 
auttaa myös pitämään hyönteiset loitol-
la. Sisältää vitamiineja sekä kivennäis- ja 
hivenaineita. Biotiini, sinkki ja metionii-
ni tukevat kavioiden terveyttä myös lai-
dunkaudella.  VIL10088 (4,98 €/kg)

24,90 
(norm. 29,90)

Pölynsidontasuola 
Wibax Magnesiumkloridi
• Luonnonsuola teille, pihoille,  

raviradoille, ratsastus- ja muille kentille
• Harmiton ihokosketuksessa
• Ei pölyä käsiteltäessä
• Luokittelultaan muita suolatyyppejä 

lievempi – ympäristöystävällinen
• Liukenee nopeasti
• Poikkeuksellinen kyky sitoa kosteutta – 

tehokas myös äärimmäisen kuivissa 
olosuhteissa

• Toimintakykyinen aina -25°C saakka

Pakkauskoot 25 kg tai 1000 kg säkeissä

10,80 / 385,-

Effol Fly Blocker+ 
Hyönteiskarkote 500 ml
Rekisteröity ja tehokas hyönteiskarkote hevo-
sille. Innovatiivinen yhdistelmä tarkoin valit-
tuja eteerisiä öljyjä, tehoaineena ikaridiini.
EFF1157110

Jäsentuotteiden hinnat voimassa vain SHKL-jäsenkortilla 22.8. saakka. 
Tuotteita rajoitetut erät. Muut tarjoukset voimassa 30.6. saakka tai niin 
kauan kun erää riittää. Valikoimat vaihtelevat myymälöittäin.

Jäsentuotteiden hinnat voimassa vain SHKL-jäsenkortilla Hankkijan 
myymälöissä 22.8.2017 saakka tai niin kauan kun tuotetta riittää.

Jäsenkortilla saat 15 % alennusta tuotteista

Racing Electrolyte  
2 kg
Elektrolyyttiseos, jota käyte-
tään ennen ja jälkeen kovan 
rasituksen.
VIF82312 (12,45 €/kg)

24,90 
(norm. 29,30)  
 

Horse Power  
MSM Kylmäsavi 5 kg
FP405006 (3,04 €/kg)

15,20 
(norm. 17,90)  
 

49,90
(Norm. 28,90 €/kpl)

2 kpl

Kylmäyskääreet FT
Hevosen jalkojen kylmäämi-
seen. Neljä joustavaa tarra-
nauhaa pitävät suojat tukevas-
ti paikoillaan. Pakastetaan en-
nen käyttöä parhaan tehon 
saavuttamiseksi. Myydään pa-
reittain.  FT18540BL

46,70 
(norm. 54,90) 

KESÄ-ELOKUUN JÄSENTUOTTEET

UUTUUS!

Ruokintakatos kaltereilla 
• Sopii pyörö- ja kanttipaaleille 1,8 m halkaisijaan saakka. 
• Suunniteltu vakaaksi, avattava kahdelta sivulta.
• Sisämitat 2x2 m 
• Ulkomitat 2,12x2,12x2,5 m.
KB291256

1290,-

Aitaelementti 3 m  
• Kuumasinkitty
• Erinomainen siirrettävää aitausta/tarhaa varten
• Yläputken korkeus 160cm, putkien väli 20cm
• Pikalukitus ketjuilla
• Saatavilla myös yhteensopiva aitaelementti käyntiovella
KB442592

125,-

Tervaskanto Pikiöljyvoide 
Natural 200 ml
Pikiöljyä sisältävä kookosöljypohjainen voide 
kutiavalle, kuivalle ja halkeilevalle iholle. 
Tukee ongelmaisen, psoriaattisen ja atooppi-
sen ihon terveyttä. Hoitaa ja ennaltaeh-
käisee myös hyönteisten puremia. Sopii ih-
misille ja eläimille.  TER1007 (114,50 €/kg)

22,90 
(norm. 25,90)

Hinnat alkaen 17,60 €/jm

SILBER Smart –  
Kestävä ja tyylikäs sähköaitaus  
hevos- ja karjatiloille
Metalliaidan kestävyys, alumiinin ruostumattomuus sekä aidassa kul-
keva sähkö tekevät SILBER-aidasta ylivoimaisesti parhaan ja kannatta-
vimman ratkaisun hevosten tarhaamiseen sekä karjan jaloitteluai-
tauksiin.
Alumiininen SILBER-sähköaitaus on kotimainen tuote, joka on suunni-
teltu kestämään Suomen ilmastossa. Selkeä muotoilu kätkee sisäänsä 
nykyaikaista tekniikkaa, jolla aidan vaakaputkiin saadaan sähköpai-
menen virta. 
SILBER-aitaus on patentoitu tuote. 

WWW.SILBER.FI

Laidunkauden parhaat tuotteet Hankkijalta

Tuote tilattavissa myös verkkokaupasta 
www.hankkija.fi

SOLHEDS Derma7 
Aurinkosuojavoide eläimille 150 ml
Hoitava, luonnonmukainen ja turvallinen  
aurinkovoide eläimille. Suojakerroin SPF +40.  
SOL0033 (119,33 €/l)

17,90 
(norm. 25,00)

139,-

Corral- 
sähköpaimenet

alkaen


