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Tuotteemme mahdollistavat tilojen 
kasvun ja helpottavat viljelijän arkea 
vapauttaen hänet aikatauluista. Val-
vontatyö yksinkertaistuu.

T.J. Pyykkönen Oy:n koneet helpottavat 
tilan töitä, ja turvaavat terveyden säily- 
misen koko työuran ajan. Tarve palkata 
työntekijöitä vähenee, mikä tuottaa 
suuria säästöjä pitkällä aikavälillä.

Tavoitteenamme on kehittää maata- 
loutta ja tarjota tiloille ratkaisuja joilla 
pärjätään EU-suomessa.

Meillä on laaja valikoima uusia koneita, 
myös käytettyjä koneita ja varaosia

TEEJII 
ruokintajärjestelmä

• Täyttöpöydät

• BvL-apevaunut

• Nostohihnat

• Hihnaruokkijat

• FeedControl



TEEJII ruokintajärjestelmä

TEEJII-ruokintajärjestelmä ja sen edut:

Automaatiotaso asiakkaan tarpeiden mukaan
• Käsikäyttöinen
• Puoliautomaattinen
 - rehuainekset kuormataan käsin
 - reseptit voivat sisältää automaattiaineksia
• Täysautomaattinen

Rajaton määrä reseptin mukaisia rehusekoituksia 
kiinteästä apevaunusta
• Sisältyy sekoitusvaunun täysautomatiikkaan.
• Rajaton määrä rehukomponentteja
• Rajaton määrä reseptejä
• Rehukomponentit voidaan lastata
 - tornisiilosta, viljasiilosta, täyttöpöydältä, ruuveista  
   ja muista sähköllä toimivista kujettimista
 - traktorilla, kurottajalla, pyöräkuormaajalla



Rajaton määrä reseptin mukaisia ruokintoja/vrk
• Sisältyy puoli- ja täysautomaatioon
• Kilomääräinen ruokinta/ruokinta-alue
• Tarvittaessa rehu voidaan jakaa hihnan kummallekin puolelle
• Rehu voidaan ottaa
 - kiinteästä tai liikkuvasta apevaunusta
 - tornisiilosta
 - täyttöpöydältä

Tietokanta käytetyistä rehuaineksista ja ruokintamääristä/ruokinta-alue
• Sisältyy täysautomaatioon
• Optiona puoliautomaatiossa, lisänä kuittaussovellus

Hallittavissa täysin automatiikasta riippumatta

• Kaikissa järjestelmissä manuaalinen ohjaus automaatioasteesta riippumatta

Nopea ruokinta suurille eläinmäärille ilman seosrehun lajittumista

√   Testattu ja toimiva rakenne
√   Vetolaite teollisista standardiosista
√   Sopii kaiken tyyppisille rehupöydille
√   Sopii myös pieniin tiloihin
√   Alhaiset ylläpitokustannukset



Täyttöpöytä

Räätälöimme täyttöpöydät 
käytettävissä olevan tilan mukaan

• Kaksi erilaista pöytämallia,        
leveys ja pituus valittavissa tilan 
mukaan.

• Ketjut ovat ruostumatonta teräs-
tä, kestäviä ja pitkäikäisiä.

• Moottoreissa ja vaihteissa IEC- 
laipat.

• Täyttöpöytä voidaan sijoittaa 
vaakojen päälle, mikä mahdollis-
taa jakelun kilomäärän mukaan.

• Saatavissa tasaustelalla tai ilman. 



Redrock-seosrehuvaunu

Yhdellä tai kahdella ruuvisekoittimella 
varustetut Redrock-seosrehuvaunut ovat 
kooltaan 10 m3-24 m3. Ne sekoittavat suu-
ria, pyöreitä tai neliskulmaisia rehupaaleja; 
olkea, heinää, viljaa, jauhoja ja proteii-
nilisiä. Ruuvien yhdeksänhampaiset terät 
hienontavat rehun tehokkaasti halutun 
pituiseksi. Kahden vastaterän avulla rehu 
jakautuu tasaisesti ja terät teroittuvat koko 
ajan.   

Vaunuissa on sivu- tai takaluukku tai etu-
kuormain. Saatavilla myös muita lisävarus-
teita. 

Redrock-seosrehuvaunu sekoittaa ainekset 
täydellisesti kerta toisensa jälkeen ja var-
mistavat tasalaatuisen rehun, jota karjan on 
helppo syödä.  



Nostohihna

Kumihihnassa liimatut kolat 
(korkeus 30, 50, tai 80 mm).

• Valmistetaan 0,5, 1 ja 2 metrin pituisi-
na osina, jotka pultataan kiinni toisiin-
sa ja ovat helposti jatkettavissa 

• Runko on sinkittyä- ja hitsattavat osat 
pulverimaalattua terästä.

• Vaihtoehto, runko RST-teräksestä.
• Laidan korkeus tarpeen mukaan.
• Pituus ja leveys toivomusten mukaan.
• Moottoreissa ja vaihteissa IEC-standar- 

disoidut laipat.
• Automatiikka räätälöidään asiakkaan 

toiveiden mukaan.



Hihnaruokkija

Täysautomaattinen hihnaruokkija, 
joka säästää aikaa ja rahaa.

• Ruokkii nopeasti suuren määrän eläi- 
miä ilman seosrehun lajittumista.

• Teollisissa vetolaitteissa IEC-laipalliset 
moottorit ja vaihteet.

• 600 mm leveät kumipäällysteiset hihnat.
• Sopii kaikentyyppisille rehupöydille.
• Jako tarvittaessa hihnan kummallekin 

puolelle.
• Runko kuumasinkittyä terästä.
• Vaihtoehto, runko RST-teräksestä.
• Sopii myös pieniin tiloihin.
• Edulliset hankinta- ja ylläpitokustan- 

nukset.
• Automaatiot räätälöidään tarpeen-   

mukaan.



FeedControl

Valmistamme räätälöityjä ruokintajär-
jestelmiä, käsikäyttöisistä täysin auto-
matisoituihin.

• Jakelu tapahtuu määritellyn kilomäärän 
mukaan määritellyllä alueella ja ajankoh- 
tana.

• Täydellinen automatiikka sekoittaa ap- 
peen vaunussa reseptin mukaan. Ainesosat 
tallentuvat tietokantaan, josta ruokinta 
voidaan seurata vuosia taaksepäin, tai 
etänä reaaliajassa.

• Puoliautomatiikassa ape valmistetaan 
tietokoneen avulla siten, että järjestelmä 
kysyy kilomäärää/ainesosaa ja vastaus kui- 
tataan kaukosäätimellä. Myös tässä mallis- 
sa ainesosat tallentuvat tietokantaan.

• Automatiikkaamme voi käyttää myös ma- 
nuaalisesti ja tarvittaessa ohittaa.

• Vanhojen rehuautomaattien päivittäminen 
on myös mahdollista.



Marko Sorvisto

Marko Sorvisto on maanviljelijä yhdeksännessä polvessa. Markosta tuli 
isäntä sukupolvenvaihdoksen jälkeen vuonna 1996. Tilaa on laajennet-
tu ja uudenaikaistettu tasaiseen tahtiin helppohoitoisuutta ja eläinten 
hyvinvointia ajatellen. Tällä hetkellä Markolla on 125 lehmää ja kaksi 
lypsyrobottia. Tilaan kuuluu 170 hehtaaria peltoa, josta suuri osa vuok-
rattua. Apunaan Markolla on vaimonsa Sari ja kaksi työntekijää. Myös 
80-vuotias isä auttelee tilalla. Marko panostaa paljon laatuun ja keinosie-
mentää ja kasvattaa oman karjansa.

Marko Sorvisto on tyytyväinen T. J. Pyykkösen asiakas, sillä hän on os-
tanut useita laitteita. TeeJii-ruokintajärjestelmän lisäksi hän on ostanut 
myös tornisiiloja ja lietepumppuja. 

Miksi valita toimittajaksi juuri T. J. Pyykkönen?
– Hyvä laatu ja kilpailukykyiset hinnat.
   Yhteistyö T. J. Pyykkösen kanssa on toiminut  
   erinomaisesti. Toimitukset tulevat luvatusti 
   ja takuuajat ovat pitäneet. 
– Reilua kaupantekoa, toteaa Marko.
   Marko haluaa ehdottomasti suositella 
   yritystä muille tuottajille. 
– Kotimaista työtä ja hyviä tuotteita 
   edulliseen hintaan!



www.teejii.fi

T.J. PYYKKÖNEN AB 
Pöyliöjärventie 5, 98120 KEMIJÄRVI, FINLAND

Tauno Pyykkönen • Puh: +358 400 391 142

”Olemme kokenut ja luotettava
toimittaja. Tuotamme yhdessä

asiakkaidemme kanssa ratkaisuja
yksittäisten tilojen tarpeisiin”


