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Auto-Krossi III
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Broilerstartti PP CC

1533
Juniori-Pekoni PP

2303
Viljaseos

HANKKIJA
MOBIILI-

SOVELLUS
Tilaa rehut helposti 24/7  
ja seuraa rehun liikkeitä  
omasta puhelimestasi.

TERVETULOA SARKAMESSUILLE 31.1.-1.2.
Nähdään Hankkijan osastolla 5 C!

UUTUUKSIA 
TUOTANTOPANOKSIIN

UUTTA  
LUOMUSSA:  
BIO (8-4-2) 
PELTOLANNOITE
•  Orgaaninen kivennäis

lannoite luomuun

CHEKKER PLUS  
– UUSI MONIPUOLINEN 
RIKKA KASVIEN 
TORJUNTA-AINE
• Ohralle, rukiille ja vehnälle
•  Erittäin hyvä teho 

ohdakkeeseen ja valvattiin

PIXXARO PREMIUM
•  Uusi tuplapakkaus 

huolettomaan rikkakasvien 
torjuntaan: ohralle, kauralle, 
vehnälle ja rukiille 

VIBRANCE® STAR  
– POHJA HUIPPU 
SADOLLE
•  Laajatehoinen valmiste, joka 

soveltuu kaikkien viljojen 
peittaukseen 

•  Tukee juuriston kehitystä 
orastumisvaiheessa

OLETKO SINÄ SUOMEN 
NOPEIN REHUJEN 
MOBIILITILAAJA  
– TESTAA JA VOITA!
Kisa käynnissä Sarka messujen ajan 
osastollamme 5 C. Suomen nopeimmille 
palkin tona Hankkijan työhaalarit!

(*Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24  %) kaikista liittymistä).

asiakaspalvelu@hankkija.fiwww.hankkija.fi

www.facebook.com/ hankkijafi010 402 2020*

Helppokäyttöinen sääasema, jonka avulla voit 
seurata kasvukauden olosuhteita ja mittaus
tiedot pysyvät tallessa.
•  Sääasema mittaa: sademäärää, ilman lämpö

tilaa, maan lämpötilaa, tuulen nopeutta, 
ilmankosteutta, ilmanpainetta, valon määrää

• Pilvipalvelu
Osallistu kilpailuun Hankkijan Kasvuohjelman 
Facebookryhmässä. Voit voittaa sääaseman 
käyttöösi kasvu kaudelle 2020!  
Kilpailuaika 31.1.29.2.2020.

FIELDSENSE 
SÄÄASEMA – UUTTA 

TEKNOLOGIAA 
VILJELYYN

AIKA PÄIVITTÄÄ 
LAJIKEVALINTASI
Esittelyssä mm. huippukovat uutuusohrat 
Feedway, Rödhette ja Uljas. Lisäksi lukuisia 
muita UUTUUKSIA Hankkijalta kevään siemen
kauppaan. Tule keskustelemaan asian  
 tuntijoi demme kanssa.

Vapaus tehdä enemmän.  
ARION 500 – 600.
Hanki nyt lippusi ykkösluokkaan Hankkijalta!

ARION 500 – 600 mallisarjan traktorit ovat tehty täyttämään ammattiviljelijän 
125 – 205 hv teholuokan tarpeet. Mallisto sisältää laajan kirjon helppokäyttöisiä 
ominaisuuksia työtehon ja -ergonomian lisäämiseksi, kuten helppokäyttöisen 
CEBIS-kosketusnäytön, sekä ergonomisen käsinojan (CIS+). Ajomukavuus 
on omaa luokkaansa intuitiivisen käyttöliittymän sekä tehokkaan power shift-
vaihteiston ansiosta. Varaa koeajo lähimmältä Hankkijan myyjältä ja vaikutu!

Hankkijalta  
ykkösluokkaan

Nosta tuottavuutesi uudelle tasolle. 
Uusi SCORPION.
Ammattimainen materiaalinkäsittely on tärkeä osa tilan tuottavuutta.

Uusi SCORPION on tehokas ratkaisu portaattomalla voimansiirrollaan 
ja uskomattomalla ohjautuvuudellaan. Sen avulla hoidat kaikki tilasi 
lastaustyöt turvallisesti, mukavasti ja ennen kaikkea nopeasti. Hyödynnä 
tehtaan yli 20 vuoden kokemus kurottajista ja nosta tilasi tuottavuus 
uudelle tasolle. Varaa koeajo lähimmältä Hankkijan myyjältä ja vaikutu!


