
Hankkijalta kattavin nurmikoneketjuvalikoima kaikenlaisiin tarpeisiin

Krone ZX 560 GL noukinvaunu
• 56 kuution DIN tilavuus • Tehontarve 175kW/ 240 hv
• EasyFlow -noukin 2125mm, 48-teräinen silppurikoneisto
• Järeä roottorisulloja, Hardox-terästä, halk. 880 mm
• Hydraulinen tridem akselisto pakko-ohjauksella
• Vaunun kokonaiskantavuus 31 000 kg
• 800/40 R 26,5”-renkaat
• Uudistunut PowerLoad 
 täyttöautomatiikka
• Pituus 11,990m, leveys 2,95m, 
 korkeus 3,99m
• Aisajousitus, Led valo, LS- hydrauliikka
• Erinomainen myös ajosilppurikäytössä

Tältä vuodelta koneet loppuivat kesken, tee varaus 
ennen joulua niin varmistat omasi ensi vuodeksi!

Muovisidonnan edelläkävijä 
jo vuodesta 2010.
Agronic ACC Pulse M Järeä urakoitsijan paalain 
• Integroitu hapotin 
• 20-teräinen silppuri ja viisilapainen tehokas noukin 
• Takuu 2 vuotta, laakeritakuu 5 vuotta tai 50.000 paalia!

Rehunkuljetuskalustoa 
kattavasti esillä: 

Palmse 1922 
-rehuvaunu

Krone TX 470  
-rehuvaunu

Western WF-TS 34m2  
-rehuvaunu

RECK JUMBO || 
-aumantasaus

Manitou MLT -maatalouskurottajat

Manitou-maatalouskurottajat ovat suunniteltu 
tehokkaaseen työskentelyyn, turvallisuutta unohtamatta. 
Manitou-kurottajissa on pieni polttoaineen kulutus ja 
tehokas moottori. Suuri ulottuvuus ja pieni kääntösäde 
- ensisijainen ratkaisu materiaalivirran hallintaan. 
Ohjaamo on ergonomisesti suunniteltu työmukavuuden 
maksimoimiseksi. Sisään astut yhdellä askelmalla!

Euroopan myydyin kurottaja-
merkki nyt Hankkijalta!

Lietevaunu vaativaan käyttöön
Agronic HXA system lietevaunut
• Innovatiivinen sähköhydraulinen pakko-ohjaus, 
 ei kääntymistä rajoittavia tankoja vetoaisan sivuilla, 
 kaikki akselit voivat kääntyä 
• HXA-vaunuissa on myös rapuohjaus, eli vaunu 
 kulkee eri linjaa kuin traktori
• 2-akselisten HXA-mallien tilavuudet 20 m3 -25 m3.
• Hydraulijousituksen ominaisuuksiin kuuluvat 
 ajokorkeuden säätö ja automaattinen 
 painontasaus akseleiden välillä.
• Hydraulijousituksessa on vähän kuluvia osia, 
 vaunun huojunta pienenee ja painopiste on 
 entistä alempana

Rehu-
RYSKY

John Deereltä löydät koneen 
JOKAISEEN TARPEESEEN 

- aina mökkitraktorista suurtilan kärkikoneeksi!

Erittäin luotettava ja kestävä 
rakenne, hellävarainen 
paalinsiirto.
Suunniteltu suurille paalausmäärille 25 terää 
osakäyttömahdollisuudella Terien ja alaslaskettavan 
sullojanpohjan hallinta ohjaamosta Erinomainen 
valinta säilörehun paalaukseen.

John Deere C440R paalain RehuRysky-hinta 
75 000 € (alv 0% + toimituskulut). 
Suuret 500/45R22,5 renkaat kaupan päälle! 

Saatavana Hankkijalta kautta maan sekä jälleenmyyjiltämme  
Etelä-Pohjanmaan ja Suur-Seudun Osuuskaupan alueilla.

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

www.hankkija.fi

asiakaspalvelu@hankkija.fi

www.facebook.com/ hankkijafi

010 402 2020*

RehuRyskyn 
TARJOUSKONEET 
KONEKENTÄLLÄ!

Erikoishintaisia uusia ja käytettyjä:
Krone pyöröpaalain

Krone Comprima X125
Krone AM243CV

KT Amazone 1500 
+ vaaka pintalevitin

Sami ks-ruiskuja 3kpl

Niitä 
tehokkaasti...

... karhota  
 kuohkeaksi...

... ja paalaa 
laadukkaasti!

Uutuus!

Krone Swadro TC880S karhotin 
•  2-roottorinen, keskelle karhottava karhotin
• Työleveys 8,80 m 
• Duramax-roottori – 3 vuoden takuu!
• Erittäin järeä, kestävä rakenne
•  S-mallissa sähköinen karhotuskorkeuden säätö sekä toisen 

puolen erillishallinta
• Markkinoiden vahvimmat piikit 10,5 mm
•  Lisävarusteena 6-pyöräinen 
 roottorin alusta
•  Kuohkea, tasainen karho parantaa 
 korjuutehoa ja varmistaa 
 sylinterimäiset, hyvin säilyvät paalit

Esim. KS880TCS

26.774,-
(alv 0 %) + toim.kulut

Krone Comprima CF155XC yhdistelmäpaalain
• Kiinteäkammioinen, paalin halk. 125-150 cm 
• EasyFlow-noukin 215 cm 
• Autom. käärintä, 2 kpl 750 mm esikiristin
• Teliakselisto 500/55-20" renkaat
• 17-teräinen silppurikoneisto
• Comfort-elektroniikka 
• NovoGrip-kolakammio
• Verkkosidonta 
•  Oma hydrauliikka, autom. 
 keskusvoitelu ketjuille

Hinta alk.

67.100,-
(alv 0 %) + toim.kulut

Krone ECB870CV ja ECB870CV Collect 
perhosniittoyhdistelmä
•  Patentoitu SmartCut-järjestelmä takaa aina tasaisen niittojäljen
•  Patentoitu SafeCut on kestävä ja edullinen vahingon sattuessa, 

eikä niittolautaset irtoa
• Pikavaihtoterät pääsevat pyörimään 360 astetta
•  Kiilamaisessa palkissa isoilla hammaspyörillä varustettu todella 

kestävä voimansiirtomekanismi
•  CV-murskaimen teho on muutettavissa eri olosuhteisiin sopivaksi 

vaihdelaatikon ja 7 asentoon säädettävän vastinlevyn ansiosta
•  Kevyt – ei rasita traktoria ja pellon pintaa
•  Karhonyhdistäjä (Collect) tekee 
 haluamasi tyylisen karhon 
 monipuolisten säätöjensä ansiosta
•  Varastossamme myös muita Krone 
 niittomurskain -malleja

Hinta alk.

36.290,-
(alv 0 %) + toim.kulut

Täydellinen 
paalain mm. 
hevostiloille!

Maailman
 suurin 

nuokinvaunu

FLIEGL ASW -puskuvaunut
• Yli 15 vuoden ja 10.000 vaunun kokemuksella!
• Laaja monipuolinen mallisto, kokonaispainot 14 tn – 40 tn
• Ei kaatumisvaaraa - voidaan tyhjentää turvallisesti ja 
 ongelmitta kaltevalla pinnalla tai matalissa tiloissa

Palmse 1922L -rehuvaunu
• Syväperälaita – antaa lisätilavuutta
• Tilavuus peruslaidoin 23,3 m3
• Korokelaidat 900 mm
• Tilavuus korokelaidoin 36,4 m3
• Renkaat 710/45R22.5

Molemmat 
vaunut mukana 
työnäytöksessä!

Esittelykoneet konekentällä:
Amazone -pintalevitin
Amazone -pintalevitin

Rauch -pintalevitin
Tomahawk -paalisilppuri

Amazone -nostolaiteruisku
Fliegl ADS-120 -kuivalantavaunu puskulla

Avant pienkuormaajia 3-5kpl
JD Gator -Lava-ajoneuvo

Krone BP840XC HDP multibale -paalaaja

Kysy 
RehuRysky-
TARJOUSTA!

Kysy 
RehuRysky-
TARJOUSTA!

Kysy 
RehuRysky-
TARJOUSTA!

Näytösvaunu VAIN

18.500,-
(alv 0 %) + toim.kulut

Krone BP870XCHDP Multibale paalain
• HighSpeed: Merkittävästi tiiviimmät paalit männän 
 suuremman iskutiheyden ansiosta
• HDP: Tiiviimmät paalit - jopa 25 % painavammat paalit
• Hyvä säilyvyys
• Suoravetoinen EasyFlow-noukin ja tehokas syöttötela
• Muuttuva VFS-täyttöjärjestelmä
• KRONE XCut –silputuslaitteisto
• MultiBale - jopa yhdeksän 
 pientä paalia yhdeksi 
 suureksi paaliksi
• Helppo käsitellä

Hinta alk.

132.928,-
(alv 0 %) + toim.kulut

ZX-mallisto hinta alk.

97.823,-
(alv 0 %) + toim.kulut

RehuRyskyssä mukana 
myös suuren suosion 
saavuttanut ja suoritus-
kykynsä todistanut 
UUSI John Deere 
8000-sarjan ajosilppuri.


