Tornisiilot
TEEJII – tornisiilot ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä. Niissä on
monipuolisimmat taso- ja tikasvaihtoehdot. Tornisiilojen koko
voidaan valita asiakkaan tarpeen
mukaan. Itävaltalainen GLS
Tanks ja Tsekkiläinen Vitkovice
ovat tekijöitä jotka valmistavat
suomalaisten ja eurooppalaisten standardien ja suositusten
mukaan. Torneista on täydelliset
lujuuslaskelmat, jotka ovat Oulun yliopiston rakennustekniikan
laboratorion tarkastamat.
Ominaisuudet
• Tornisiiloissa on kestävä rakenne, pystysaumoissa on kaksirivinen pultitus, jonka ansiosta
siilo kestää jopa märkänä
tehtyä rehua
• Teräslevyjen emalointi on suoritettu yli +800 asteen lämpötilassa
• Tornisiilojen halkaisijat ovat
6-9 m ja korkeus voi olla jopa
30 m
• Tehdasvalmisteiset luukut ovat
saatavissa joka kierrokselle.
• Luukut kääntyvät sisäänpäin
Katon turvakaiteet löytyvät
vakiona

3

Täyttöpurkaimet
TEEJII –täyttöpurkaimet ovat
suunniteltu Suomen vaikeisiin
ilmasto- ja käyttöolosuhteisiin, ja
ne kestävät hyvin jäätyneenkin
rehun irrottamisen. Irrotusteholtaan TEEJII –täyttöpurkaimet
ovat markkinoiden parhaimpia.
Laitteiden kotimaisuusaste on yli
95%.
• Keskiö on varustettu kääntökehällä, joka on vaihdettavissa.
• Vahva rakenne: jyrsinlautaset,
reunanrepijä ja tähti ovat kartiorullalaakeroitu ja kestovoideltu
• Tornin uloimmat lautaset ja
reunanrepijä 60 mm akselilla,
muut 40 mm akselilla
• Jyrsinlautasten ainepaksuus
8-10 mm, reunanrepijä 10 mm
• Ohjauskeskukset ovat helppokäyttöisiä ja niissä on aina käsikäyttö mahdollisuus.
• Moottorikoot 3 – 7,5 kW
• Talviolosuhteissa testattu toimivuus
• Telipyörästö umpikumipyörillä
(siilossa 12 pyörää)
• Huollon tarve vähäinen
• Täyttöpurkain voidaan rakentaa siirrettäväksi, jos asiakkaan
tarve niin vaatii
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Imulietsot
TEEJII – imulietsot ovat kokoluokassaan markkinoiden tehokkaimpia. Siirtokyky on yli 6t/h.
Kooltaan imulietso on kuitenkin
pieni minkä ansiosta sen sijoittaminen on helppoa. Laitteen
pyörivät osat on tasapainotettu
tarkasti, mikä takaa tasaisen
käynnin ja toimintavarmuuden.
Imulietso voidaan sijoittaa minne
tahansa teleskoopin ja syklonin
välille. TEEJII – imulietson kotimaisuusaste on 100% pois lukien
sähkömoottori ja käynnistimen
komponentit.
• Kokoluokat: 11kW, 15kW, 		
18.5kW, 22kW, 30kW ja 37 kW
• Siirtokyky: yli 6t/h
• Putkiliitännät 250mm ja 		
315mm halkaisijoille
• Selkälevyt ja siivet ovat erikoisterästä (kovuus 350 – 400 HB)
ja tarkoin suunniteltuja suuren
imu- ja puhallusvoiman saa-		
vuttamiseksi.
• Varaosien toimitus nopeaa
• Standardi IEC laipallinen
moottori
• Kauttamme myös tähti/kolmio,
pehmo ja taajuusmuuttaja 		
käynnistimet
• Sopii myös muihin merkkeihin
• Varastotarvike, välimyyntivarauksin
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Siirtoputkisto
TEEJII – putkistot ovat pitkäikäisiä ja kestäviä, putket ovat joko
galvanoituja tai ruostumattomasta (RST) materiaalista valmistettuja.
• Mutkat ovat hitsattuja ja
pulverimaalattuja tai RST materiaalista valmistettuja.
• Mutkien varastomittoina ovat
5, 7, 15, 30, 45, 60 sekä 90
astetta.
• Saatavana myös äänenvaimennin, joka sijoitetaan puhalluspuolelle, mikä vähentää melua
jopa 15 desibeliä.
• Vakiokoot 250, 310, 315, 380,
400 ja 500 mm halkaisijoille.
• TEEJII – putkistot ovat yhteen
sopivia myös muihin tornisiilomerkkeihin.
• Valmistamme myös kantikkaat
mutkat, joiden pituus määritellään tilakohtaisesti.
• Varastotuote, välimyyntivarauksin.
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Purkuvaunu
• Tilava, esim. 10 m:n mallissa
tilavuus n. 50 - 80 m³.
• Tukeva runkorakenne,
laitapalkit ovat päällekkäiset
• Lava ja purkuperä samassa
rungossa, jonka johdosta siirrettävyys on nopeaa.
• Helppo ja halpa huollettavuus
• Kotimaiset kuljetinketjut
• Vaihteet mitoitettu kestäviksi
• Pituus 6 - 14 m
(mallista riippuen)
• Kokonaisleveys:
pöytä 2,8 m (hyöty)
+ levitykset 4,0 m (ulko).
Lisävarusteena saatavissa myös
katettuna, jolloin sisäkorkeus
noin 5m
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Hihnakuljetin
TEEJII-hihnakuljetin on tehokas
rehunsiirtolaite, jota voidaan
täyttää suoraan yleisperävaunusta tai purkuvaunusta. Pituudet
tarpeen mukaan.
• Hihnakuljetin on helposti
siirrettävissä traktorilla tai
kuljettimessa olevilla kumipyörillä.
• Kuljettimen kotimaisuusaste
on yli 95%
• Hihnakuljettimia on saatavana
tasaustelalla tai ilman
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Täyttölietso
TEEJII – täyttölietso on korkeakapasiteettinen ja varmatoiminen,
ja se soveltuu kaikenkokoisiin
siiloihin. Lietson käyttövoima
voimansiirtoakselilla (PTO) Lietso
saatavana myös sähkömoottorikäyttöisenä. Lietso voidaan
varustaa ruuvisyöttimellä,
jolla tasataan pyörityskoneen
kuormitusta ja samalla se mahdollistaa eri purkusuuntien käytön pöydälle.
Syöttöruuvin käyttö 2.2kW sähkömoottorilla.
• Tehokas: lietson juoksupyörän
halkaisija 1500mm ja 8 siipeä,
pyörimisnopeus säädettävissä
käyttölaitteen mukaan
• Vähimmäistehon tarve 80kW
PTO, 540 -1000 rpm
• Täyttöteho 60-100 t/h
Sähköntarve, syöttöruuvi
2.2kW, 380V, 3-vaihe
• Syöttöruuvin halkaisija
200mm, pituus n. 1000mm,
laakeroitu ja jousitettu
• Varastotarvike, välimyynti 		
varauksin
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ApeControl
Valmistamme tilakohtaisesti räätälöityjä ruokintajärjestelmiä
käsikäyttöisistä täysautomaatioon
• Jako tapahtuu kilojen
mukaan ruokinta-alueittain
valittuna ajankohtana
• Täysautomaation tehdessä
appeen, automaatio pyytää
seoskomponentteja vaunuun
reseptin mukaisen määrän ja
tekee reseptin mukaisen
appeen. Käytetyt apekomponentit tallentuvat tietokantaan, jolloin ruokintaa voi 		
tarkastella vuosienkin perästä,
tai etänä reaaliaikaisesti.
• Semi automaatiossa appeen
teko tapahtuu tietokoneavusteisesti, jolloin järjestelmä 		
pyytää kiloja / komponenttia,
jolloin komponentin kuittaus
tapahtuu infrapuna kauko-		
säätimellä. Tässäkin mallissa
komponentit tallentuvat tietokantaan.
• Automaatiossamme on aina
mukana suora käsikäyttö, joka
ohittaa automaation tarpeen
niin vaatiessa
• Automatisoimme myös jo olemassa olevia ruokintalaitteistoja
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Hihnaruokkija
Täysautomaattinen karkearehun
jako navettaan - säästää aikaa ja
rahaa
• Nopea ruokinta suurille massoille ilman seosrehun
lajittumista
• Vetolaitteet teollisia standardiosia, IEC laipalliset moottorit
ja vaihteet
• Kumipäällysteinen hihna,
jonka leveys 400 - 600 mm
• Sopii kaikentyyppisille
rehupöydille
• Tarvittaessa rehun jako hihnan
molemmille puolille
• Runkomateriaalina kuumasinkitty 3mm teräs
• Sopii pieniinkin tiloihin
• Taloudellinen hankinta- ja
ylläpitokustannuksiltaan.
• Automaatiot tilakohtaisesti
räätälöitynä
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Täyttöpöytä
Valmistamme tilakohtaisesti
räätälöityjä täyttöpöytiä.
• 2 eri pöytämallilla, leveydet
ja pituudet valittavissa tilan
mukaan.
• Ketjut RST materiaalista,
jolloin käyttöikä on pitkä
• Moottorit ja vaihteet IEC
laipallisia
• Täyttöpöytä on mahdollista asettaa vaakojen päälle,
jolloin se mahdollistaa jaon
kilojen mukaan navettaan,
esim. mattoruokkijalle.
• Akseli koot 40-60 mm
• saatavana tasaus telalla
tai ilman
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Apevaunut
Erittäin korkealaatuiset saksalaisen Bernard van Lengerich -tehtaan valmistamat pystyruuvilliset
seosrehuvaunut T.J Pyykköseltä
BvL on yksi maailman ensimmäisistä pystyruuvilla varustettujen
seosrehuvaunujen valmistajista.
Ensimmäinen vaunu valmistui
jo 1978. Itse tehdas on toiminut
jo 150 vuotta! Seosrehuvaunujen
koot 6,5m3 aina 45m3asti.
Yksiruuvisena tai jopa kolmeruuvisena. Vaunut valmistetaan
kokonaan Saksassa laadukkaista
materiaaleista työtunteja säästämättä. Vaunuun on suunniteltu
juuri Suomeen sopivat ruuvivaihtoehdot, joita taas ei keskieuroopassa käytetä. Perusmateriaalit
ovat huolella valittuja: esim.
vaunun vaippateräslevyt ovat
S355-terästä ja pystyruuvin reunavahvikkeet erikoiskestävää
RAEX-terästä. BvL:n patentoitu
tyhjennysluukkujen sijoittelu
(EDS) varmistaa vaunun optimaalisen tyhjentymisen, eikä vaunuun jää apetta pilaantumaan.
Vaunu voidaan irrottaa traktorista ja vaaka pelaa akkuvarustuksella täytön ajan.
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Nostohihnat
Kumihihnalla, jossa liimatut kolat
(30, 50 tai 80mm korkeana)
• Valmistetaan 0,5, 1 ja 2 m
palasissa, jotka pultataan
toisiinsa kiinni, pituutta voi
tarvittaessa helposti jatkaa
• Runko kuumasinkittyä ja
hitsattavat osat ovat pulverimaalattuja
• Pituudet ja leveydet valittavissa tarpeen mukaan
• Laidan korkeus valittavissa
tarpeen mukaan
• Moottorit ja vaihteet IEC
laipallisia
• Automaatiot tarpeen mukaisesti räätälöitynä
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Ilmatiivis viljasiilo
Laadukkaat, kaasutiiviit TeeJii-siilot toimitetaan vakiomalleina 125 m³ - 1575 m³
kokoisina. Muita kokoja on tilattavissa.
• Kaasutiiviys on varmistettu erityisellä
levysaumojen laatusaumausmassalla.
Sileä sisäpinta
• Siilolevy, tikkaat, helat, tuulijäykiste
kaaret, pultit, mutterit ym. on kuumasinkitty ja niiden käyttöikä on pitkä.
• Suunniteltu saksalaisten DIN-normien
mukaisesti. Dokumentaatio toimite-		
taan siilon mukana.
• Kaasutiiviiden TeeJii siilojen vakiovarusteet: Varoventtiili, tikkaat selkä
kaarineen, kattotikkaat ja -kaiteet,
miesluukku, kattoluukku,
tyhjennysruuvin suojaputki,
CO2 – varusteet
• Taloudellinen ylläpito
kustannuksiltaan
• Täyttö- ja tyhjennysratkaisut tilakohtaisesti
räätälöitynä
• Voidaan toimittaa myös
ilmastettuna varastosiilona kuivan viljan
varastointiin
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SØBY

Elevaattorit
Laadukkaat Tanskalaiset kuumasinkityt elevaattorit
• Vaihdemoottorilla tai
hihnakäyttöisenä.
• Kippaustaskut yms, tilakohtaisesti räätälöityinä
• 25 - 40 ton/h
läppäelevaattorit
• 25 – 120 ton/h
kuppielevaattorit
• Viljaruuvit
• Tasokuljettimet
• Esipuhdistajat
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Allaskumit
Allaskumia voidaan käyttää
kasteluvesialtaana, virtsa - ja
lietealtaana
• Helppo asentaa, alle 5000 m³
allas toimitetaan valmiiksi
saumattuna yli 5000 m³ ammattitaitoiset asentajamme liimaavat altaan paikanpäällä
• Asennuspalvelu tarvittaessa
• Maa- ja metsätalousministeriön
hyväksymä, Nro 2693/421/2011
• Edullinen vaihtoehto
• Voidaan siirtää eri paikkaan
tarpeen vaatiessa
• Tilavuusalue rajaton
• Allaskumille voidaan myös korjata mm. vuotavia betonialtaita,
mitkä vuotanut ulospäin.
• Myös muuhun allas rakentamiseen
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Lietepumput
Fremtiden Kiinteästi asennettavat lietepumput
• 11-22kw sähkökäyttöiset
• Traktorikäyttöiset
• Laaja varustemallisto mahdollistaa helpon pumpun asen-		
nuksen ja käyttöönoton.
• 1 – 6 m pituuksia saatavilla
• Kuilun kierrätys mahdollisuus
2- tai 3 tieventtiilin avulla
• Liete voitelee alhaalla olevan
kumilaakerin
• IEC laipallinen sähkömoottori
• Silppuavat terät
• Suomessa suunniteltu ja val-		
mistettu automaatio, jossa
vakionakin, runsaasti tarpeellisia ominaisuuksia.
• Tilakohtaisesti suunnitellut
ratkaisut.
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Machinery Ltd

Lietepumput
Laadukkaat Irlantilaiset lietepumput, jotka on valmistettu
kuumasinkitystä teräsmateriaalista, ainepaksuus 5mm.
• Työtaso säädettävissä neljään
eri korkeuteen
• Pituudet 2m – 5 m
• 6” putkisto
• 3 eri teholuokkaa 12m³ –
14m³ - 22m³/min.

Standard Flow (75HP 3000G/Min)
Super Flow (100HP 3600G/Min)
Mega Flow (150HP 4750G/MIn)

• Toimitus sisältää nivelakselin
murtopultilla, hydraulisen
työntövarren ja pikakiinnike rungon 3. kiinnikkeisiin

Perform,

nery Ltd, 77 Redrock Road, Collone, Armagh, N.Ireland, Bt60 2BL

44) 028 37552390

www.redrockmachinery.com
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Machinery Ltd

Rehupiikki/talikko
Puskutyhjennystalikko
Redrockin ulostyöntäjällä varustettu rehupiikki on suunniteltu
vaativaan käyttöön. siinä on
raskaan käytön 1400mm pituiset
kartiopiikit, jotka pidentävät
käyttöikää.
Rehupiikit on varustettu 2 kaksitoimisella hydraulisylinterillä,
jolloin saadaan tehokas ja nopea
pusku tyhjennys. Kaikki holkit on
laakeroitu ja voideltavissa olevia.

Standard Flow (75HP 3000G/Min)
Super Flow (100HP 3600G/Min)
Mega Flow (150HP 4750G/MIn)

orm,

d, 77 Redrock Road, Collone, Armagh, N.Ireland, Bt60 2BL

8 37552390

www.redrockmachinery.com

Korkea takaseinä auttaa kuorman tyhjennyksessä ja helpottaa
laitteen puhdistusta. 3 - piste
kiinnitys vakiona
2 eri kokoluokkaa:
233cm leveä = 12 piikkiä
264 cm leveä = 13 piikkiä
Rehupiikki / talikko
Raskaansarjan piikit ovat vakiona
kaikissa rehupiikeissä. Pyöreitten piikkien pituus 1500mm ja
paksuus 45mm ovat suunniteltu
tämän päivän maatalous ympäristöön tehokkuutensa ja kestävyytensä puolesta.
Mallistossa 2 kokoluokkaa 282cm
leveä ja suurempi malli 366 cm
leveä, joka on varustettu hydraulisesti kääntyvillä laidoilla.
Kuormaavan koneen kiinnikkeet
ovat saatavilla pulttikiinnitteisinä
eri malleihin sopiviksi.
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Machinery Ltd

Rehuleikkurit
Laadukkaat Irlantilaiset rehuleikkurit, joissa kaikki terät ovat
pulttikiinnitteisiä.
• Piikit ovat kiinni kartiohylsyssä,
joka on molemmin puolin
hitsattu palkkiin.
• Avaumat 85 cm, 100cm, 130cm
• Leveydet 1,4m – 3 m
• Palan koot 0,95m³ – 3,8m³

Standard Flow (75HP 3000G/Min)
Super Flow (100HP 3600G/Min)
Mega Flow (150HP 4750G/MIn)

orm,

d, 77 Redrock Road, Collone, Armagh, N.Ireland, Bt60 2BL

8 37552390

www.redrockmachinery.com

• Kiinnikkeet valittavissa kuormaajan mukaisesti
• Saatavana nyt myös kiinteä 		
pohjaisena
• Lisävarusteena leikkureihin
valikoimissamme palan ulostyöntäjä (vaatii 1 x 2 toimisen
hydrauliikan)
• Sisäkauha leikkureihin, jolloin
apekomponentit saadaan
vaunuun yhdellä ja samalla 		
koneella. Hydraulisella kauhan
kiinnikkeellä varustettuna,
koneesta ei tarvitse nousta
pois vaihdon aikana.
(vaatii 1 x 2 toimisen hydrauliikan)
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Varavoimakoneet
Eri automaatiovaihtoehtoja:
• Käsikäyttöinen
• Automaattisesti sähkökatkoon
käynnistyvä
• Automaattisesti sähkökatkoon
käynnistyvä ja paluutahdistuva, jolloin varavoimalta verkkoon palatessa ei tule pienintäkään sähkökatkoa.
Varavoimakoneet ovat saatavilla sääsuoja koteloituna, jolloin
koneessa vakiona termostaattiohjattu lokilämmitin ja akuston
ylläpitolaturi.
Dieselgeneraattoriin saatavana
myös polttoainekäyttöinen
lisälämmitin talvikäyttöä varten.
EU Stage 2 – luokituksen mukaiset käyttökohteet:

TEEJII Myy- ja toimittaa dieselgeneraattoreita Suomen
maatalouteen. Varavoimalla
voidaan myös tasata sähkön
kulutus huippuja, kytkemällä
voimala rinnan käyväksi. Näin
voidaan tilapäisiin sähköhuippuihin varautua, isontamatta
sähköliittymän ampeerikokoa.
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• Sairaalat ja terveyskeskukset,
palo- ja pelastuslaitokset
• Sähkölaitokset, tietoliikenne
• Viestiverkkojen solmupisteet
• Maatalous, rakennustyömaat
sekä teollisuuskiinteistöjen 		
varavoimajärjestelmät.
Moottorivaihtoehtoja on runsaasti valittavissa, eri mieltymysten ja hinnan mukaan.
Kauttamme myös pienemmät
generaattorit . Traktorikäyttöiset
generaattorit.

