
149,-

Vet Cellect ExCellR8 Leg & Joint –voide
Patentoitu uutuustuote! Ulkoiseen käyttöön tarkoitettu 
voide hevosen jalkoihin ja niveliin. Se lievittää ja hoitaa 
luonnollisesti ylirasituksesta ja pienistä vammoista joh-
tuvia tulehduksia ja niiden jälkitiloja hevosen kavioissa, 
kintereissä, polvissa, vuohisissa sekä jänteissä ja nivelsi-
teissä. 96 tunnin varoaika.
VETEXCELLR

Huippu-uutuus USA:sta nyt Hankkijalta!

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. SILBER-sähköaitaus on patentoitu kotimainen tuote.

WWW.SILBER.FI

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,-

http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevosten-hoitotuotteet-ja-tarvikkeet/hoitotuotteet/excellr8-jalkavoide-hevosille/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/tarhat-laitumet-ja-kentat/laiduntarvikkeet/ruokintakatos-hevosille-naudoille/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/tarhat-laitumet-ja-kentat/aitaus/tr-aitaelementit-2330?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17


Jäsentuotteiden hinnat voimassa vain SHKL-jäsenkortilla 18.10. saakka. 
Tuotteita rajoitetut erät. Muut tarjoukset voimassa 31.10. saakka tai 
niin kauan kun erää riittää. Valikoimat vaihtelevat myymälöittäin.

Jäsentuotteiden hinnat voimassa vain SHKL-jäsenkortilla Hankkijan 
myymälöissä 23.08.-18.10.2017  tai niin kauan kun tuotetta riittää.

Jäsenkortilla saat 15 % alennusta tuotteista

JÄSENTARJOUKSET AJALLE 23.8.–18.10.

Tuote tilattavissa myös verkkokaupasta 
www.hankkija.fi

Meiltä nyt myös 
hiekkaan sekoitettavat 

GTEX -ratsastus-
areenakuidut!

Racing Hepolux 9 kg
VIF82336
Tukee hevosten hyvinvointia ja 
suolistoterveyttä. Sisältää pa-
tentoitua Progut® suolistopa-
rannetta.

26,95 
(norm. 31,70) 

ProBell putsit
FT19764BLL

10,97 
(norm. 12,90) 

Solheds Derma2 
Calming Serum 250ml
Huipputuote kesäihottumahe-
vosille! Eteeriset öljyt lievittävät 
kutinaa ja edesauttavat vaurioi-
tuneen sekä tulehtuneen ihon 
ja karvoituksen uusiutumista. 
 SOL002250

27,20 
(norm. 32,00) 

Sadeloimi Guardian Genius
Kevyt, toppaamaton sadeloimi, joka on suunnitteltu erityisesti eh-
käisemään karkailua sähköaitauksista. Patentoitu kangas loimen 
etuosassa ja kaulakappaleessa johtaa sähköimpulssin aitalangasta 
loimen sisäpuolelle ommeltuihin hihnoihin, jotka ovat kosketuksissa 
hevoseen. Hevonen tuntee langan antaman sähköiskun muuttu-
mattomana. Päällikangas 1200D nailonia. Saatavana kaulakappa-
leella tai ilman.  GUGE9R59G125,GUGE9RN59G125 

110,- / 142,-

Horslyx Mini nuolukivet 650 g
Kätevä kannellinen nuolukivi hevosen pal-
kitsemiseen tai huomion kiinnittämiseen 
stressitilanteissa. Sisältää runsaasti kiven-
näisiä, hivenaineita ja vitamiineja.  
VIL10233, VIL10079, VIL12638, VIL10084 
(12,15€/kg)

7,90 
(norm. 9,90) 

Racing ADE-vimin 6 kg
Muista vitamiinitäydennys! 
Helppokäyttöinen ja monipuolinen rakeinen 
vitamiiniseos sisäruokintakaudelle.
VIF82323 (3,25€/kg)

19,50

Multifeeder heinäverkot
Näihin suuriin heinäverkkoihin mahtuu paljon tavaraa: 175 x 225 
cm - jopa 1000 kg ja 225 x 300 cm pyöröpaalille. Kätevät tarhassa 
kun halutaan säännöstellä heinän syöntiä. 
FT50528PU,FT50529BL 

39,90 / 54,90

UUTUUS!

Kysy lisää!

175x225 cm

ei sis. kaula-
kappaletta

sisältää kaula-
kappaleen

225x300 cm

http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevosrehut-ja-lisaravinteet/hevosten-lisaravinteet/horslyx-nuolukivi-mint-650g/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevosrehut-ja-lisaravinteet/hevosten-lisaravinteet/racing-hepolux-9-kg/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevosten-hoitotuotteet-ja-tarvikkeet/hoitotuotteet/solheds-derma2-calming-serum/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevoset/suojat-ja-pintelit/putsit-probell-horze/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevoset/loimet/sadeloimi-genius-fence-kaulakappaleella/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/tallitarvikkeet-ja-kuivikkeet/tallitarvikkeet/heinaverkko-horze-multifeeder-musta/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/hevosrehut-ja-lisaravinteet/hevosten-lisaravinteet/racing-ade-vimin-6-kg/?utm_source=Ilmoitus&utm_medium=Ilmoitus&utm_campaign=Hevosenomistaja%204%2F17

