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Tegeleme ehitusmasinate, metsamasinate, põllumajandusmasinate ja tööstusseadmete metallavade 
taastamise ja pukside, tappide vahetusega. Avade taastamine pealekeevitus-treimis meetodil.

Klientide paremaks teenindamiseks pakume mobiilset remoditeenust masina juures. 
Kliendile tähendab see olulist kokkuhoidu, sest ei pea eraldi tegelema masina trantspordiga.
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• Metallavade taastamine
(pealekeevitus-treimismeetodil)
mõõdus 20-400 mm

• Pukside ja tappide valmistamine
• Pukside ja tappide vahetus
• Remondime masinate metallkonstruktsioone
• Treimistööd
• Keevitustööd
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Teh Agro OÜ müüb kvaliteetset 
põllumajandustehnikat Venemaalt
Teh Agro OÜ tegevus 
on suunatud idanaab-
rite toodetud tehnika 
müügile Eestis, Lätis, 
Leedus ja Soomes. Eesti 
ja teiste naaberriikide 
põllumehed on harjumas 
tõsiasjaga, et ka ida pool 
pakutakse põllumajan-
dustehnikat, mis ei käi 
lääne toodangu jälge-
des ja on nii mõnegi uue 
konstruktsioonilahen-
dusega konkurentidest 
sammu võrra ees.

Meie suurim koostööpartner PromAgro 
OOO oli oma toodanguga esindatud ka 
suurimal põllumajandusnäitusel Agri-
technica 2017 Hannoveris Saksamaal. 
Väljapanek tekitas külastajates suurt 
huvi ja nii nagu Eestis, olid sealgi kõige 
populaarsemad masinad uuendatud 
randaal Dominanta ja sügavkobesti 
Granit. Nendele lisaks 2017. aasta 
sügisel seeriatootmisse antud ja künni-
järgseks mullaharimiseks mõeldud kul-
tivaator-kombiagregaat Kontur.

NÜÜD LÄHEMALT POPULAARSE-
MATEST MASINATEST.

Dominanta – randaal, millega võib liht-
salt kõrt koorida või harida põldu süga-
vamalt. Masin on võimeline töötlema 
pinnast kuni 18 cm sügavuselt. Töösü-
gavuse hoiavad ühtlasena spiraalvedru 
kivikaitse ja masina piisav kaal. Tööor-
gan on 610 mm sakiline ketas, mis on 

asetatud agressiivse ründenurga alla 
ning tagab seeläbi hea mulla ja taime-
jääkide segunemise. Järelrullideks on 
pakkuda varbrulle või tandem rõngas-
rulle, viimane on hetkel populaarseim. 
Alates sellest aastast on masinal uuen-
dusena töösügavuse hüdrauliline regu-
leerimine ja tandemrulli vertikaalsuu-
naline liikumine, mis võimaldab ületada 
kergemini võimalikke takistusi rulli ees. 
Masin on saadaval töölaiusega 3–7,2 
m, veojõuvajadusega 140–370 hj.

Master – kõrrekoorija-randaal, mis 
on võimeline töötlema mulda 3–15 
cm sügavuselt. Tööorgan on 510 mm 
sakiline ketas. Ketta tagumist rida saab 
horisontaalsuunas kergesti regulee-
rida. Kivikaitsena kasutatakse 50 mm 
läbimõõduga elastomeere. Rullide taha 
on paigaldatud vedruäke. Rullideks 
on pakkuda varbrulle või tandemrulle. 
Masin on saadaval töölaiusega 5, 6 ja 7 
m, veojõuvajadusega 160–280 hj.
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Vaido Valvik
Müük ja konsultatsioon 

Telefon: (+372) 556 78 618
E-mail: tehagroou@gmail.com

Kokkuleppel Prom Agro 
tehasega pakkuda kõik toot-
mises olevad masinad tellides 
1. aprillist kuni 31. oktoobrini 
2018 a. eriti hea hinnaga tarne-
aeg 2 nädalat.

Granit – sügavkobesti, mis on võime-
line töötlema pinnast kuni 35 cm süga-
vuselt. Piiotsi on võimalik paigaldada eri 
tüüpi vastavalt vajadusele (hanijalg vm). 
Kivikaitseks on spiraalvedru, kivikaitse 
rakendub 650 kg jõu mõjutusel. Tööor-
ganite taha on paigaldatud reguleerita-
vad tasanduskettad. Rullina saab kasu-
tada rasket tandem rõngasrulli. Masin 
on saadaval töölaiusega 3–7,2 m, töö-
jõuvajadusega 150–450 hj.

Kontur – kultivaator-kombiagre-
gaat, mis on mõeldud põllu künnijärg-
seks töötlemiseks. Masina saab kombi-
neerida ise moodulitest, mis just endale 
sobivad. Tööorganiteks on eri kombi-
natsioonid silumisplaatidest, rullidest 
ja s-piidest. Masin on jaotatud hori-
sontaalsuunas eraldi sektsioonideks, 
mis kopeerivad üksteisest sõltumatult 
põllu pinda. Agregaat on saadaval töö-
laiusega 6 ja 8 m, veojõuvajadusega 
280–380 hj.

Uudisena pakume universaalseid 
põllumajandushaagiseid Gigant mahuta-
vusega kuni 65 m3. Haagised on kahe-
teljelised (15 t, 23–50 m3) ja kolmetel-
jelised (20 t, 30–65 m3). Haagiseid on 
võimalik tellida tsingitud või roosteva-
bast terasest kastiga. Mahalaadimine 
toimub lükandseina abil. Haagiste taha 
on võimalik paigaldada luuk, sõnniku-
laotur või viljatigu. Samuti on võimalus 
lisada portekõrgendused, mis suuren-
davad haagise mahutavust. Nimetatud 
lisad võimaldavad kasutada ühte haagist 
mitmeks tööks.

Ketasäke Antoks – uus masin Eestis, 
mis on mõeldud tali- ja suviviljade äesta-
miseks. Pöörlevad rootorid purustavad 
tõhusalt mullakooriku põllu õhutami-

seks. Samuti hävitab masin väiksemaid 
umbrohutaimi. Saadaval töölaiusega 6, 
9, 12 ja 14 m, tellimisel ka 3 ja 4 m. Töö-
jõuvajadusega 80–130 hj.

Pakume ka erinevaid põllurulle, töö-
laiusega 6–21 m. Olemas on nii veega 
täidetavad silerullid, malmist rõngas-
rullid kui ka nugarullid taimejääkide 
purustamiseks. Rulle saab haakida 
masina külge ühekaupa või eri viisil 
transpordiasendisse kokku klapitatuna.

www.tehagro.eu
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Vermeer: õigete vahenditega on 
metsatöö kiire, soodne ja lihtne!
Kuigi info esimeste puidu-
hakkurite kohta on teada 
juba 19. sajandist, ei toi-
munud nende tootmises 
hüpet enne Ameerika 
ärimeest Gary Vermeeri, 
kes leiutas eelmise sajandi 
keskpaiku metsameeste 
töö hõlbustamiseks töös-
tusliku puiduhakkuri. 
Tänu oma uuenduslikele 
ideedele, aktiivsele too-
tearendusele ja toodete 
hoolikale katsetamisele 
on perefirma Vermeer 
Corporations tõusnud 
maailma üheks puuhool-
dustööstuse muutuste 
eestvedajaks.

Alguses valmistas Vermeer hakkureid 
väiksemate okste purustamiseks või liht-
salt maa hooldamiseks, et piirata võsa 
kasvu. Need muutusid tööstuste hul-
gas nii populaarseks, et ettevõtte müüs 
juba esimestel aastatel mitusada toodet. 
Suurendades masina võimsust, ohutust 
ja tootlikkust ning tulles vastu puuhool-
dusettevõtete soovidele, on praeguseks 
jõutud üheksa puiduhakkuri mudelini, mis 
töötavad erineva jõu ja suurusega gaasi- 
või diiselmootoriga. Vermeeri hakkureid 

kasutatakse pisematest haljastustöödest 
suuremate maaparandustöödeni.

Vermeer on pööranud palju tähe-
lepanu oma puiduhakkurite vastupida-
vusele ja töökindlusele – okste purus-
tamiseks ehitatud hakkurid teenivad 
omanikke aastaid. Samuti on tootja 
panustanud masinate lihtsale transpor-
dile ja hooldusele. Tänu sellele on need 
kõrgelt hinnatud arboristide, maasti-
kukujundajate ja metsaraieettevõtjate 
hulgas, kellel on vaja töödelda kiiresti 
ning erinevates kohtades väikese ja 
keskmise läbimõõduga puidujäätmeid.

Mahukateks raadamistöödeks, olme-
jäätmete töötlemiseks ja kompostimiseks 
on tänu oma konstruktsiooni tugevu-
sele ja erinevatele seadistusvõimalustele 
sobivaim lahendus külglaadimisega pui-
duhakkur. Sellele saab kinnitada regu-
leeritava pikkusega vastuvõtukonveieri, 
millele saab lisada magnetrulli metalliko-
gumiseks.

Roomikutega iseliikuva puiduhak-
kuri suurepärane manööverdamisvõime 
teeb masinast väga hea abimehe keeru-
kal maastikul, kus seda kasutatakse maa-
alade puhastamiseks. Külglaadimisega 
puiduhakkur on varustatud kaugjuhti-
missüsteemiga, unikaalse SmartGrind 
etteandesüsteemiga ja Vermeeri kahe-
poolse patenditud lõiketrumliga. Kui teil 
on aga tarvis töötada alaliselt ühel kohal, 
on mõistlik kasutada ratasteta korpusele 
paigaldatud elektrimootoriga masinat.

KÄNNUFREES ON KIIREIM JA       
MUGAVAIM LAHENDUS TÜÜTUTEST 
KÄNDUDEST VABANEMISEKS

Kändude eemaldamine on olnud arbo-
ristide ning metsade-parkide hoolda-

jate jaoks alati üks tüütumaid ja aega-
nõudvamaid töid, mida ei soovita ka 
oma vaenlasele. Kui Vermeer aga 70 
aastat tagasi esimese kännufreesi ehi-
tas, muutus kõik – nüüdseks on õige 
kännufreesiga lihtne eemaldada üks-
kõik millise puu kände!

Kändude freesimine on kõige liht-
sam, mugavam ja soodsam lahendus 
puuraidest jäänud kändude eemalda-
miseks. Kännufrees on loodussõbra-
lik, töötleb pinnases kännu pealmisi 
kihte ning jätab sügavamal asuvad 
juured puutumata ja maapinna üles 
tuhnimata.

Vermeeri kännufreesi perekond 
koosneb seitsmest mudelist, mis töö-
tavad nii gaasi- kui ka diiselmootoriga. 
Ettevõte on arendanud aastakümne-
tega välja töökindla ja samas lihtsa 
masina, mis garanteerib tulemuse kui-
tahes tugeva puiduga. SmartSweep™ 
juhtimissüsteem jälgib ja reguleerib 
automaatselt mootori ja lõikuri tööd, 
aidates ühelt poolt suurendada freesi 
tootlikkust ja tõhusust ning teisalt 
säästes masinat. Eksklusiivse Yellow 
Jacket™ lõikursüsteemi universaalsed 
pööratavad karbiidterad on tugevad 
ja ennetavad lõiketerade enneaegset 
kulumist.

Nüüdseks oma „kollase raua“ poo-
lest üle maailma tuntud Vermeeri 
kliendid teavad, et Vermeerist tasub 
otsida tehnoloogiat, mida mujalt ei 
leia. Ettevõtte eesmärk on luua uuen-
duslikke tooteid, mis aitavad klienti-
del teha oma tööd varasemast efek-
tiivsemalt, ohutumalt, mugavamalt ja 
soodsamalt.

www.vermeerbaltic.eu
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KOOSTÖÖPARTNERID: LAOTAMINE, TRANSPORT, MÜÜK

Loodussõbralik ja kiiretoimeline 
mullaparendaja-lubiväetis

Terve mulla
heaks!
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Millele pöörata tähelepanu 
metsaveohaagise ja -tõstuki 
valikul?
Iga taluniku, hobi-
metsniku või metsan-
dusettevõtte jaoks on 
oluline kasutada oma 
töös kvaliteetseid, 
vastupidavaid ning 
mugavaid masinaid. 
Millele pöörata tähe-
lepanu, kui plaanite 
hankida uut metsa-
masinat? Nõu annab 
Euroopa suurima met-
saveohaagiste ja -tõs-
tukite tootja Palmse 
Mehaanikakoda OÜ 
müügijuht Taavi Lust.

VASTUPIDAVUSE TAGAB LAITMATU 
KOOSTE

Metsaveo- ja tõstemasinad võivad oma 
olemuselt tunduda lihtsad ja tugevad, 
kuid tegelikkuses on palju nüansse, 
millele tuleb tähelepanu pöörata. Just 
toote disain, tehniliste sõlmede läbi-
mõeldus ning nende ideaalne kokku-
panek on see, mis neile suurtele masi-
natele vastupidavuse ja ajas kestvuse 
annavad. Uurige, milliseid tööpinke 
tehas oma masinate valmistamisel 
kasutab – käsitööst täpsema tööt-
luse materjalide ühendamisel annavad 
kindlasti tänapäevased laserlõikuse ja 
CNC-pingid ning keevitusrobotid.

VEENDUGE MATERJALI KVALITEEDIS

Iga raske töö tegemiseks mõeldud 
masina või seadme juures on oluline 
selle materjal, et välistada enneaegset 
amortisatsiooni, tõsta tööohutust ning 
kasvatada efektiivsust. Meie kasutame 
oma metsaveohaagiste ja -tõstukite juu-

res näiteks ainult kõrgtugevat SSAB „My 
Inner Strenx” märgistust omavat metalli. 
Palmsi toodetele on omistatud ka vastav 
Strenx materjali sertifikaat ning kontrol-
lnumber, mis tähendab, et kõik Strenx 
terase töötlemisprotsessid Palmse 
Mehaanikakojas vastavad terase tootja 
poolt ette nähtud reeglitele. Kõrgtugev 
materjal tähendab, et masinate valmis-
tamisel kasutame õhemat ja kergemat 
terast, mille omadused on samaväärsed 
ja paremad väiksema tõmbetugevusega 
paksemast materjalist . Kergemat masi-
nat on parem metsas käsitleda, samas 
on see vastupidav pikki aastakümneid, 
olenemata töö iseloomust.

KASUTUSMUGAVUS KIIRENDAB 
TÖÖD

Kasutusmugavus metsamasinate puhul 
puudutab eelkõige hüdraulika poolt, 
sest just sellest oleneb, kuidas masin 
puitu tõstab. Oluline on tähelepanu 
pöörata hüdraulilise jagaja omadustele. 
Hüdrauliline jagaja ja selle siibrid peak-
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sid olema valitud sellised, mis vastavad 
hüdrauliliste silindrite õlivajadusele ja 
tõstuki suurusele. Hüdraulika ei tohiks 
tekitada probleeme 2-4 liigutuse sama-
aegsel tegemisel ning peaks olema täpne 
ja suutlik kõigis tõstenoole asendites. 
Tõstuki liigutamisel ei tohiks tekkida 
momente, kus mingi funktsioon seiskub, 
kuna õli ei jagu. Kuigi eelhüdrauliline või 
täiselektriline jagajalahendus võib algu-
ses tunduda hinna poolest kallis, tasub 
see oma mugavuse, kiiruse ja täpsuse 
poolest kiiresti ära. Heaks soovituseks 
on proovida tõstukit enne selle soeta-
mist ning küsida paari kliendi kontakti, 
kes analoogset masinat juba omavad.

Ajalist kokkuhoidu ja lihtsamat lahen-
dust pakub ka näiteks PALMSi insene-
ride loodud patendeeritud haagise tugi-
postide kinnistussüsteem, tänu millele 
lukustuvad postid kiirelt ja tugevalt oma 
pesadesse ning ei tule pesadest sõidu ajal 
või oksakoormat maha laadides pesadest 
välja. Postide kinnitamiseks pole tarvis 
ühtegi tööriista – kas pole mugav?

LAI VALIK VASTUPIDAVATEST 
TOODETEST NÄITAB ETTEVÕTTE 
KOGEMUST

Tootja toodete nimekiri peaks olema nii 
pikk, et seal leidub igale kasutajale oma: 
nii ettevõtjad, kes töötavad päevast 
päeva metsanduses ja vajavad selleks 
professionaalset tehnikat, kui ka talu-
nikud ja väikemetsade omanikud, kes 
vajavad mõistliku hinnaga tehnikat oma 
majapidamistööde tarbeks. PALMSi 
valikus leiab 11 mudelit tõstukeid ja 

samapalju haagiseid. Kokku on ettevõte 
enam kui 25 aasta jooksul valmistanud 
üle 21 000 tõstuki ja üle 19 000 haagise. 

PIDEV TOOTEARENG JA PATENDITUD 
ERILAHENDUSED

On väga oluline, et tootja tegeleks pide-
valt tootearendusega, arvestaks kasuta-
jate tagasisidega ja testiks oma tooteid 
reaalses töökeskkonnas. Näiteks ei ole 
masina juhtimiseks alati vajalikud kal-
lid lisaekraanid, vaid lisaks manuaalsele 
juhtimisele saab uuematele tõstukitele 
käske anda ka läbi nutitelefoni bluetoothi 
või raadio teel. Või näiteks teavad kõik 
metsamehed, et tõstukite kõige haava-
tavam osa on hüdraulika – vigastatud 
hüdrovoolik tähendab ju raiskuläinud 
tööpäeva! PALMS insenerid on hüdrau-
lika paremaks kaitsmiseks peitnud aga 
voolikud konstruktsiooni sisse. Paten-
teerimisel on veel üks põnev leiutis: uus 
noole tappide süsteem, mis vähendab 
hoolduskulusid ja suurendab masina vas-
tupidavust. Tänu tappide spetsiaalsele 
kattele on liidestel suurem kulumiskind-
lus ning madalam hõõrdetegur, mis oma-
korda vähendab hoolduse ja kütusekulu.  

MILLISELE MAASTIKULE TÕSTUKID 
JA HAAGISED SOBIVAD?

Üks asi on masina töö- ja tõstevõime, 
teine aga sobivus töötamiseks ka soistel 
aladel, märgadel metsakruntidel ja järel-
koristust tehes. Kas haagisele on võimalik 
lasta paigaldada raskel maastikul töötami-
seks vajalikku 2WD või 4WD süsteemi? 

Kuidas toimib rataste veosüsteem – kas 
mehaaniliselt, rullikutega või ehk hoopis 
rummusiseselt? Kuidas ja kui paindlikult 
on käruvedu kontrollitav. Kuidas on kaits-
tud käruveo komponendid ülerõhu või 
kasutaja eksimuste eest? Ja milline on 
haagise kaal, kandevõime ja koormaala 
suurus? Kas tootja pakub kahetalalise 
haagise kõrval ka kergemat, ühetalalist?  

PAINDLIKKUS ERITELLIMUSTES

Ajaga peab küll kaasas käima, kuid on 
inimesi, kes soovivad lihtsamaid lahen-
dusi - hea tootja võimaldab soovijatele 
endiselt ka lihtsaid hüdraulilisi lahen-
dusi. Hea on, kui tootja võimaldab klien-
dil komplekteerida just sellise tööriista 
nagu klient tegelikult vajab, mitte ei kipu 
talle pumba või hüdraulika lahenduse 
asemel müüma kogu tõstukit. 

KAS VALITUD TOOTEL ON OLEMAS 
JÄRELTURG?

Järelturg on olemas ainult parematel too-
detel. Seetõttu tuleb enne suurt investee-
ringut olla päris kindel, et paigutate oma 
raha ikka kvaliteetsesse tootesse. Palmse 
Mehaanikakoda annab oma toodete 
raamile, mastile ja noolele kolmeaastase 
garantii, mis näitab, et ettevõte väärtus-
tab kvaliteeti. Mullu soetatud uue põlv-
konna KTL-värvitehnoloogiaga saavad 
haagised ja tõstukid spetsiaalse rooste-
vastase pinnakatte, mis tagab roostevaba 
tulemuse aastateks ja annab toodetele 
palju suurema järelturuväärtuse.

Palmse Mehaanikakoda OÜ

Asutatud: aastal 1992, met-
satõstukite tootmine alates 1995

Kaubamärk: PALMS

Toodang: traktori järel veetavad 
metsatööhaagised ja -tõstukid

Positsioon: Euroopas oma vald-
konna suurim

Eksport: 96–97%, enam kui 20 riiki 
(Euroopa, Kanada, Lõuna-Ameerika)

Töötajaid: 65, neist 4 insenerihari-
dusega

www.palms.eu
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Mida peame teadma põldude 
lupjamisest?
Põllumaa hapestumine 
ja selle lupjamine on 
teema, mida enamik põl-
lumeestest teab ja teeb. 
See on oluline, sest kui 
põldu ei lubjata pikemat 
aega, tähendab see mul-
laviljakuse langusest tin-
gituna kehvemat saaki.

„Põllumaa muudavad happeliseks mit-
med tegurid, näiteks lämmastikväetised 
ja pidev maaharimine. Vahel nähakse lup-
jamisest kõrvalehiilimises võimalust raha 
kokku hoida, kuid paraku jõuab varem või 
hiljem kõigi lupjamist vajavate põldude 

olukord sinna, et kahjud, mida mullavil-
jakuse langusest ja vilja vähenemisest 
tulenevalt kantakse, on suuremad, kui 
oleksid olnud põldude lupjamise kulud,“ 
selgitab Nordkalk ASi müügijuht Maikel 
Jätsa lubja tähtsust jätkusuutliku ja vilja-
kama põllumajanduse saavutamisel.

LUBI ON EDUKAS ABIMEES KA 
MAHEPÕLDUDEL

Eestis põldude lupjamiseks kasutatav 
lubjakivijahu on looduslik materjal, 
mida kasutatakse edukalt ka mahepõl-
lumajanduses. Tegu on lubjakivijahuga 
ehk peenestatud lubjakiviga, mis on 
keemiliselt koostiselt enamikus kalt-
siumkarbonaat ehk kaltsiit. Kui lisada 
sellele magneesiumkarbonaadirikast 
dolomiidijahu, on tulemuseks piisavalt 
reaktiivne ja samas keskkonnasõbralik 

materjal, mis muudab põllumaa aluseli-
semaks juba esimesel aastal pärast lup-
jamist. Ühtlasi on sellisel segul omadus 
säilitada neutraliseerimisvõime pärast 
esimest aastat veel 3–4 järgneval aas-
tal, aga see sõltub kogusest, mida ühe 
hektari kohta külvatakse.

Mulla muutmisel happelisest aluse-
liseks ehk mullaviljakuse parandamisel 
tõstetakse mulla pH taset, kuna happe-
lisus takistab taimedel toitainete omis-
tamist. Lupjamine parandab nii mulla 
struktuuri kui ka toitainete lahustuvust, 
samuti aitab taimedel pinnasest fosfo-
rit kätte saada. Mida kõrgem on mulla 
pH tase, seda paremini taim fosforit 
omastab. Kõige parem pH tase jääb 
olenevalt kultuurist 5,8–7,5 vahele. 
Lisaks on lupjamisega võimalik opti-
meerida põllu põhiväetise kogust, sest 
lupjamine tõhustab väetise toimet.
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KUIDAS SAAB PEALE LUPJAMISE 
HAPPELIST MULDA NEUTRALISEE-
RIDA?

„Kui mingis protsessis tekib hape, saab 
seda kõrvaldada ainult neutraliseerimi-
sega. Kõige kiirem ja efektiivsem variant 
selleks on lupjamine,“ räägib Maikel 
Jätsa, lisades, et teine võimalus hapet 
vähendada on jätta põllud mõneks aas-
taks sööti puhkama. „Aga sööti jätmine 
on pikk, aeganõudev protsess, mille 
jaoks pole põllumehel aega ega raha.“

Peale lubjakivijahu pakub Nordkalk 
ka spetsiaalseid lubjakivigraanuleid. 
„Graanulite puhul on lubjakivi jahva-
tatud enne kõrge peensuseni ja seejä-
rel granuleeritud. Kõrge peensusaste 
tagab lubja hea toimimise ja seeläbi on 
võimalik saavutada väiksemas kogu-
ses materjaliga soovitud tulemus kohe 
esimesel aastal. Ja kuna graanulid ei 
tolma, saab neid maha külvata tava-
väetise külvikutega,“ tutvustab ette-
võtte müügijuht. Kuivõrd peen lubi 
reageerib mullaga palju kiiremini, tuleb 
graanulitega lubjata tihedamini kui 
tavalise lubjakivijahuga – igal aastal 
või üle kahe aasta. Aga ka granuleeri-
tud lubjakivijahu on mahepõllundu-
ses kasutatav looduslik materjal, sest 
tootmisprotsess ei muuda materjali 
looduslikke omadusi.

Eesti oludes on granuleeritud lubja-
kivi võrreldes tavalise „jahuga“ kallim. 
„Kuid soovides toetada Eesti põldude 
lupjamist, pakume omalt poolt teenu-
sena lubjakivijahu külvamist põldudele. 
Nordkalkil on selleks olemas nii tehnika 
kui ka koostööpartnerid. Täisteenuse 
puhul jääb kliendi mureks vaid põllu 
kättenäitamine ja hiljem tehtud tööde 
eest tasumine. Kogu logistika ja külvi-
töö organiseerimine jääb meie kanda.“

MILLAL ON ÕIGE AEG  
PÕLDU LUBJATA?

Põllumehed soovivad sageli lubjata 
enne külvi, aga see ajaperiood on 
tegelikult aasta mõistes lühike ning 
põllumehe jaoks niigi pingeline ja pii-

ratud. „Lupjamine on selline töö, mida 
saab teha igal ajaperioodil. Nordkalki 
materjaliga sobib lubjata nii südatal-
vel kui ka taimede kasvuperioodil. Aga 
kõige otstarbekam on lubjata kevadel 
mullaharimise käigus või sügisel pärast 
saagikoristust,“ annab nõu Nordkalki 
müügijuht Maikel Jätsa. Ta lisab, et 
talvine lupjamine sobib eelkõige sel-
listele põldudele, kus ei ole materjalile 
looduslikest kalletest tingitud uhtu-
misohtu.

Oluline on arvestada, et pinnase 
viljakus on võrdelises seoses selle lub-
jasisaldusega. Enamik põlde ja aiataimi 
vajab lupja toitumiseks ja teiste toitai-
nete imamiseks.

www.nordkalk.ee

Nordkalk 

Juhtiv lubjakivitoodete ja lahenduste pakkuja Nordkalk tarnib vajalikku too-
rainet erinevatele tööstustele, ehitusele ja põllumajandusele, parandades 
õhu ja vee kvaliteeti ning suurendades põllumaa viljakust. Nordkalkil on 
üle 20 üksuse Läänemere ümbruses ja Kesk-Euroopas, Eestis tegutsetakse 
alates 1996. aastast. Eestis on ettevõttel hetkel kolm tootmisüksust: Rakke 
lubjatehas koos Karinu lubjakivikarjääriga, Vasalemma lubjakivikarjäär ja 
Kurevere dolokivikarjäär.
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Meie ett evõte on spetsialiseerunud metsa-
masinate pöördlaagrite müügile.

Kogemusi laagrite müügi alal on aja jooksul 
kogunenud juba rohkem kui 10 aastat.

Tootevalikus pakume uusi kvaliteetseid 
pöördlaagreid enamikule metsamasinate 
mudelitele.

 

Kõik laagrid on uued ja valmistatud Euroopa 
Liidus.

Laagrite tellimisel on hinnad alati  mõistlikud 
ja leiame Teile sobiva transpordi mooduse.

Tarnime vajalikud pöördlaagrid kiiresti  ja 
täpselt.

ISOMPILAAKERI – 
metsamasinate pöördlaagrite müük

Vaata lähemalt:
isompilaakeri.eu
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Mida jälgida viljakuivati valikul?

Kui sõiduauto üks olu-
lisemaid näitajaid on 
kütusekulu, siis teravilja-
kuivatite puhul on peale 
kütusekulu väga tähtis 
ka reaalne kuivatus-
võimsus Eesti heitlikes 
ilmastikutingimustes. 
Kuidas leida kuivati, 
mille tootekirjeldus 
tõesti tõele vastab? Mil-
liseid näitajaid kuivati 
valikul vaadata? Nõu 
annavad Urmas Nigula 
ja Tanel Raigla viljakäit-
lusseadmete müügi ja 
paigaldusega tegelevast 
Agroekspert OÜ-st.

KIIRE PAIGALDUS VÕIMALDAB 
KIIREMINI TEENIMA HAKATA

Aega pole kellelgi ülearu ja kui mõttest 
saab tegu ehk kuivati ostetud, on klien-
dil tavaliselt ka kiire uue seadme üles-
seadmise ja töölepanekuga. Seetõttu 
jälgige, et valitud kuivati paigaldamine 
oleks võimalikult lihtne ja sellele antaks 
kaasa täpsed juhendid.

EGA LIIGNE NIISKUS TULEMUSELE 
LIIGA TEE?

Paljude teraviljakuivatite puhul on 
nende tõhusus lubatud tasemel vaid 
seni, kuni vili on korjatud kuivana. Kui 
kuivati efektiivsus langeb juba näi-
teks üle 20% niiskuse puhul, toob see 
omanikule kaasa lisakulusid. Niiskuse 
eemaldamisel on väga suur osa juba 
ühel protsendil ehk kui üks kuivatitootja 
lubab eemaldada puhastatud söödavil-
jast 4% ja teine 5% niiskust, väljendub 
see 1% kokku 20% väiksemas tootlik-
kuses! Oma sooritusvõimsuse poolest 

võib tuua heaks näiteks Chiefi kuiva-
tid, mille soojusvõimsus on hetkel turul 
olevatest parim: näiteks 40 t/h kuivatil 
on kasutada 4200 kW, 60 t/h kuiva-
til koguni 5200 kW soojust. See tagab 
kuivatusvõimsuse ka väga jahedate ja 
niiskete ilmadega. Kuivati võib saavu-
tada maksimaalse temperatuuri ka 0 oC 
juures ja võimaldab edukalt kuivatada ka 
30–35% niiskusega teravilja.

ILMASTIKUKINDEL KUIVATI HOIAB 
HINDA

Hea kuivati on täielikult ilmastikukin-
del. Väliskate võib olla kliendi maitse 
järgi ükskõik millises värvitoonis. Olu-
line on jälgida, et valitud kuivati oleks 
Eestimaa heitlikele ilmadele vastupidav 
ja kasutatav iga ilmaga. Suurepärase 
tulemuse annab kuivati, mille põle-
miskambrid on roostevabast terasest, 
konstruktsioon ja paneelid tugevast 
metallist ja töödeldud ilmastikukindlate 
vahenditega ning soojaõhukanal ja lagi 
kaetud korralikult soojustusmaterjaliga. 
Kui teie kuivati on samade omaduste ja 
välimusega ka 10 aasta pärast, on selle 
järelturg garanteeritud.

MUGAV NUTIAJASTULE OMANE 
JUHTIMINE

Kuivati juhtimine peaks olema kasuta-
jale võimalikult mugav ehk võiks toi-
muda tänapäeva tehnoloogia arengule 
omaselt arvuti või nutiseadme kaudu. 
Sisuliselt võimaldab tänapäevane „juh-
timispult“ vajutada kodus nuppe ja vaa-
data kuivati ümber paigaldatud kaame-
ratelt, mis seal täpselt toimub. Selline 
lahendus annab võimaluse hoida kokku 
tööjõukuludelt. Tähtis on ka juhtprog-
rammi lihtsus ja mõistetavus igale kasu-
tajale ehk eestikeelse menüü olemas-
olu. Internetiühendus tagaks vajaduse 
korral juurdepääsu ka tehase spetsialis-

tidele võimalike programmiuuenduste 
ja -täienduste tegemiseks.

HOOLDUSVABADUS ANNAB          
VABADUSE

Parim lahendus on leida võimalikult 
hooldusvaba kuivati, millele piisaks 
vaid kuluosade määrimisest ja põle-
tite korralikust puhastamisest enne 
uut hooaega. Kuivati kvaliteeti ja ohu-
tust näitab ka ettenägelikkus võima-
like hooldus- ja remonditööde hõlbus-
tamiseks. Kuivati katuse hooldusala 
peaks olema kindlasti ohutuspiiretega 
ja varustatud redeliga. Lisaks peavad 
kuivatil olema avariitühjendusluugid 
juhuks, kui vili peaks hooletul kasuta-
misel süttima. Väga märjast viljast tek-
kida võivad ummistused välistab näi-
teks pulss-dosaator tühjendussüsteemi 
olemasolu, mis tagab ühtlase viljavoo 
läbi kuivati. Koonusekujuliste hoiustus-
punkrite puhul saab aga vili ise edasi 
joosta ja kuivatiomanik ei vaja eraldi 
tööjõudu punkrite puhastamiseks.

KESKKONNASÕBRALIKKUS JA 
ÖKONOOMSUS

Peale igapäevakulude kokkuhoiu on 
loomulikult oluline ka kuivati keskkon-
nasõbralikkus. Ökonoomne lahendus 
on näiteks vedelgaasiga töötav Chiefi 
kuivati, mille suuremad õhukanalid või-
maldavad niiskel õhul kiiremini eemal-
duda. Lisaks on Chiefil ehitatud kuivati 
õhukanalisse põletid koos põlemis-
kambriga ja kasutatakse otsepõlemi-
sega õhu kütmist. See meetod hoiab 
kokku ca 25% kütust, võrreldes soojus-
vahetiga ahjuga. Parim ökonoomsuse 
indikaator on kuivati gaasikulu ühe 
tonni vilja kuivatamisel! Kliendile annab 
kindlustunde ka seadme kuni viieaas-
tane garantii, mis on hetkel turul paku-
tavaist pikim.

Agroekspert OÜ-l on kuivatite ja veskiprojektidega pikaajaline koge-
mus. Ettevõte tegeleb Chiefi kuivatite müügi ja paigaldusega, pakkudes 
nii üksikuid seadmeid kui ka „võtmed-kätte“ projekte. Chiefi kuivatid 
on pärit Inglismaalt ja on näidanud end parima lahendusena Eesti heit-
likes ilmastikutingimustes.

www.agroekspert.ee
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Eesti Agritehnika: meie 
põllumehed armastavad 
uuenduslikke lahendusi
Professionaalsete ja 
uuenduslike põlluma-
janduslahenduste tut-
vustamisele ja müügile 
spetsialiseerunud Eesti 
Agritehnika OÜ on noor 
ja võimekas ettevõte, 
mille eesmärk on suuren-
dada uute lahendustega 
kohalike farmide ja põllu-
meeste efektiivsust.

Eesti Agritehnika OÜ sai alguse 2015.
aastal, kui ettevõtte asutaja ja juht Joo-
nas Laur märkas põllumajandusvald-
konnas täitmata kohta. „Tehnika areneb 
praeguses maailmas meeletu kiirusega 
ja on olemas palju põnevaid tehnoloo-
giaid, mis paraku päris iseenesest Ees-
tisse ei jõua. Olles ise tegelenud aastaid 
lihaveisekasvatusega ja suheldes aktiiv-
selt põllumeeste ringkonnas, nägin, mil-
line huvi on tegelikult uute lahenduste 
vastu,“ meenutab Laur, lisades, et vers-

tapostiks tema suhteliselt värske firma 
edus oli kaks aastat tagasi toimunud 
Tartu Maamess. Seal jagus külastajatel 
küsimusi ja siirast huvi, mis andis oma-
korda julgust edasi tegutseda.

Noore ettevõtte eesmärk on 
suhelda põllumeestega otse, selgitada 
välja nende murekohad ja seejärel 
otsida probleemile lahendus maailmast. 
„Püüame pakkuda masinaid, seadmeid 
ja farmiinventari, mida Eestis ei ole siiani 
leidunud või on senistes lahendustes ja 
tehnoloogiates nähtud puudusi. Meie 
müük käib rohkem demonstreerimis-
tel põllumeeste juures, et nad saak-
sid seadmeid kohe proovida ja nende 
kohta küsida. Telefoni teel oma kaupa 
tutvustada pole eriti meie moodi, aga 
aeg-ajalt on seda siiski olnud vaja teha,“ 
räägib Laur, kelle sõnul on Eesti Agri-
tehnikale suur eeskuju kohalik Kehtna 
ettevõte Rodnas OÜ. Seal toimetatakse 
samuti paindliku ja väikese sõbraliku 
perefirmana, millest on arenenud kor-
ralik tugev ettevõte.

UUS SUUND – FARMIDE SISUSTUS

Eesti Agritehnika eelis on pisike 7-liikme-
line, töökas ja üksteisega arvestav kollek-

tiiv, kelle eesmärk on suhelda klientidega 
otse ja paindlikult ning olla nende jaoks 
olemas 24/7. „Väikese piirkonna eeliseks 
on pealtnäha pisiasjad, millest aga ole-
neb lõpuks palju. Näiteks nii ma ise kui 
ka meie hooldemehed elavad töökoja 
lähedal ning seega saame klientide küsi-
mustele ja muredele väga kiirelt reagee-
rida. Kui varuosa on vaja viia kaugemale 
üle Eesti, oleme valmis teekonna ette 
võtma, kui see on kullerteenusest kiirem. 
Samuti pole probleem laupäev-pühapäev 
– alati on keegi töökojas nokitsemas või 
kui ei ole, on ka laupäeva öösel töökoda 
ja varuosad töötajatest vajadusel vaid 
mõne minuti kaugusel.“

Tihedas suhtluses ollakse tootjate-
hastega ja hooldemeestele on võimal-
datud tehastes ettenähtud koolitused. 
Lisaks on ettevõttel suure tehnilise või-
mekuse ja teadmistega hoolduspartne-
rid masinate järelhoolduseks ja remon-
diks kogu Eestis.

Kui alguses oli Eesti Agritehnika 
tähelepanu suunatud rohkem suurtele 
masinatele, siis nüüdseks on laienenud 
üllatuslikult farmide sisustuse vald-
kond alates loomade asemetest kuni 
ventilatsiooniseadmete ja vedelsõn-
nikukäitlemise tehnoloogiani. Lähitu-

“Eesti Agritehnika üheks põhiliseks tegevuseks 
on kujunenud farmide sisustamine - uudsed 
asemepiirded, uudsed ventilatsioonilahendused, 
vedelsõnniku käitlemise lahendused.”
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KLIENTIDE TAGASISIDE

Tõnu Post
Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht, 
aasta põllumees 2013, 
põllumajandussektori tippjuht 2017

„Minu esimene kokkupuude Eesti 
Agritehnikaga oli kaks aastat tagasi 
Maamessil, kus avastasin nende vali-
kust väärt otsekülviku. Kuna minu 
farmis on palju peavalu tekitavaid 
turvasmuldi, oli külvik suureks abime-
heks. Suhtlesime Joonas Lauriga edasi 
ja hakkasime mullu ehitama mulle 
uut farmi. Enne seda käisime vaata-
mas Taanis ühte separaatorit ja lisaks 
avastasin plastikust laudapiirded – nii 
vahepiirded loomade asemetele kui 
ka söödapiirded. Puhtalt söödapiirete 
paigaldamise järel suurenes piima-
hulk, sest loomadel on mugavam ja 
parem süüa kuni kolmandiku võrra 
ettepoole painduvate plastikpulkade 
vahelt, kui jäiga, liikumist takistava 
turjapuu all. Ehk – mis meeldib mu 
loomadele, meeldib ka mulle!

Uude lauta lasin kohe plastikpiir-
ded paigaldada, võtsin selle riski, ja 
ma näen, kui hästi see lehmadele 
tegelikult mõjub. On ju nende iga-
päevased rasked hetked püstisaa-
mine ja laskumine, millest lõpuosa 
on tegelikult suisa kukkumine. Kui 
metall on külm ja jäik, siis plastik on 
soojem ja paindub ning loomadel ei 
teki valuaistingut. Tänu sellele on 
ka pilt laudas võrreldes varasemaga 
hoopis teine. Seega on jälle väikese 
sammuga tagatud loomade heaolu 
ja mugavus, millel on oma osa kind-
lasti ka Eesti Agritehnikal.“

Margus Muld
Trigon Dairy Farming Estonia ASi juht,  
Aasta Põllumees 2017

„Koostöö Eesti Agritehnikaga sai 
alguse hetkest, mil nad tutvustasid 
Iisraeli päritolu iseliikuvat RMH söö-
damikserit, mille hiljem ära ostsime. 
Alguses oli küll väike mure hool-
duse ja remondi pärast – uus firma 
ja ainuke masin Eestis. Siiani oleme 
aga teenuse ja masinaga igati rahul 
ega ole pidanud ostu kahetsema.

Joonas Laur leiab pidevalt uusi 
lahendusi ja lähenemisnurki juba 
vanadele probleemidele ja lahen-
dustele, proovib neid teemasid 
Eestis tutvustada ja põhjendada. 
Näiteks vedelsõnniku hapesta-
mine, separeerimine – lisaks tea-
dus ja teooria selle tegevuse taga. 
Seega jätkub meie koostöö kind-
lasti ka edaspidi.“

“Eesti Agritehnika kollektiiv oma täielikult 
renoveeritava kontor-remondihalli taustal.”

leviku teemaks on kindlasti ka prae-
guseid keskkonnanõudeid ja Euroopa 
Liidu kehtestatud direktiive arvestades 
vedelsõnniku separeerimine ja hapes-
tamine ning laotamistehnoloogia.

Põllumeestelt on tulnud head taga-
sisidet ka õppereiside kohta, mida Eesti 
Agritehnika on neile välismaa farmides 
ja tehastes ühiselt korraldanud. „Kon-
kurents on tihe, kuid arvan, et oleme 
oma niši leidnud. Toome ja tutvustame 
tulevikutehnoloogiaid, mis praegu veel 
Eestis väga levinud pole, kuid uuendus-
meelsemad ja ettenägelikud põllume-
hed investeerivad neisse meelsasti. On 
juhtunud, et oleme olnud mitme lahen-
duse maaletoojaks, ja see valdkond on 
tõesti põnev,“ nendib ettevõtte juht. 
„Põllumajandustehnika ei ole odav ning 
siin sektoris on väga oluline usaldus, 
varuosade kiire liikumine ja 24h tee-
nindus. Me saame aru, et eksida saab 
vaid korra. Põllumajandustehnika müü-
mine tähendab, et oled võtnud kellegi 
ees kohustuse ja sinu peale loodetakse. 
See on suur vastutus, mistõttu ei ole siit 
ka tagasiteed. Meie poole võib julgelt 
pöörduda nii farmide sisseseade kui ka 
kõikvõimalike põllutehnika asjus põldu-
dele ja rohumaadele.“

TULEMUSI ON OODATA VAID SIIS, 
KUI OMA TÖÖTAJATEST TÕESTI 
HOOLIDA

Joonas Laur on õppinud nii põllumajan-
dust kui ka loomakasvatust ning tööta-
nud põllumajandusvaldkonnas aastaid. 
„Suureks mureks on aga töötajate leid-
mine. Kehtna Kutsehariduskeskus on 
küll siinsamas ja tegu on ainsa kooliga, 
kus õpetatakse rasketehnika mehaani-

kuid, ent paraku on huvi põllumajan-
duserialade vastu väike. Pole juhus, kui 
kogu Eesti peale astub sügisel mehaa-
nikuerialale vaid 2–3 poissi, ja kui 
oleme neid varem mõnikord praktikale, 
välismaale tehastesse koolitustele kut-
sunud, on ka siis huvi tegelikult väike.“

Sellegipoolest on ettevõte leidnud 
kohalike hulgast väärt noormehi, kel-
lele on loomisel parimad töötingimu-
sed. Neil saavad olema eraldi ruumid 
tööks, puhkamiseks ja pesemiseks 
ning samuti on neil vaba voli kasu-
tada pärast tööaega töökoda ja töö-
riistasid enda masinate remondiks või 
hobiga tegelemiseks. Kogu kollektiiv 
tegeleb näiteks vanade Vene autode 
restaureerimisega ja autoralliga ning 
ka pärast tööaega tegutsetakse töö-
kojas hiliste õhtutundideni. „Tööl 
peab olema hea olla, siis tulevad ka 
tulemused! Küll aga tunneme puu-
dust korralikust põllumajandusliku 
taustaga müügimehest, mis on veidi 
pärssinud meie jõulisemat arengut.“

Endises Valtu kolhoosikeskuse 
töökojas tegutseval Eesti Agriteh-
nikal on plaanis lõpetada töökoja ja 
kontorihoone täielik renoveerimine 
tänavu suve lõpuks, mille tulemusel 
on ettevõttel lao, järelhoolduse ja 
kontori jaoks ligi 5000 m² kaasaegset 
pinda. Kontoriosas saab olema ruumi 
isegi märksa rohkem, kui vajatakse, 
ning seetõttu on kavas luua ühest 
vanast õppeklassist ruum kohali-
kule kogukonnale tantsutreeningute, 
vaba aja veetmise ja koolituste jaoks. 
Samuti mõlgutatakse mõtteid rajada 
kontoriossa ka laste päevakeskus.

www.agritehnika.ee 



 Baltrack OÜ | info@baltrack.com | (+372) 5090834 

Enam kui 100 ettevõtet on oma veolintide 
hoolduse ja remondi usaldanud meie kätesse, 
sest meie eesmärk ja visioon on pakkuda alati 
parimat kvaliteeti taskukohase hinnaga!

Baltrack OÜ

Transpordi võimalus!

   VEOLINTIDE REMONT

   HOOLDUS JA TAASTAMINE

Tehnilised andmed:
• Ruloonimõõt: 1.25m

• Vajalik 2x ühepoolset 
hüdroväljavõtet

• Jõuvajadus alates 50 hj

• Koguri laius 2050mm
 
 

Varustus:
ISOBUS-valmidus, 17-noaga 
lõikesüsteem, automaatse 
pingutusega varbkett-elevaator, 
EasyFlow kurvteeta kogur (30% 
kiirem sissesöötmine), lainurk-
siduriga kardaan, võrksidumine, 
ilma piduriteta sild rehvidega 
15.0/55-17 10 PR, automaatne 
ketimäärimine, ruloonilaud, 
juhtpult Beta.
 

Fortima
F1250MC

28 000€
+km

EASYFLOW 
30% KIIREM 
kurvteeta 
kogur!

VARIEERUV 
KAMBER
V1500MC ja 
V1800 MUDELIL

PALJUDE 
VÕIMALUSTEGA 
JUHTPULT BETA

Kaasas kõigi müüdavate pressidega

ILMASTIKUKINDEL 
HOIURUUM 
VÕRKUDELE

MULTICUT-
17 TERAGA
PEENESTUS-
ROOTOR 
(HEKSLIPIKKUSELE 
~6.4mm)

Fortima
V1500MC

35 500€
+km

Tehnilised andmed:
• Ruloonimõõt: 1.0-1.5m

• Vajalik 2x ühepoolset 
hüdroväljavõtet ja vaba tagasivool

• Jõuvajadus alates 50 hj

• Koguri laius 2050mm
 
 

 

Varustus:
ISOBUS-valmidus, 17-noaga 
lõikesüsteem, automaatse 
pingutusega varbkett-elevaatorid, 
EasyFlow kurvteeta kogur (30% 
kiirem sissesöötmine), lainurk-
siduriga kardaan, võrksidumine, 
ilma piduriteta sild rehvidega 
500/50-17PR, automaatne 
ketimäärimine, ruloonilaud, 
juhtpult Beta.

Fortima
V1800MC

38 500€
+km

Tehnilised andmed:
• Ruloonimõõt: 1.0-1.8m

• Vajalik 2x ühepoolset 
hüdroväljavõtet ja vaba tagasivool

• Jõuvajadus alates 55 hj

• Koguri laius 2050mm
 
 

Varustus:
ISOBUS-valmidus, 17-noaga 
lõikesüsteem, automaatse 
pingutusega varbkett-elevaatorid, 
EasyFlow kurvteeta kogur (30% 
kiirem sissesöötmine), lainurk-
siduriga kardaan, võrksidumine, 
piduriteta tandemsild 
15.0/55-17 10 PR, automaatne 
ketimäärimine, ruloonilaud, 
juhtpult Beta.

Krone ruloonipressid soodushinnaga!
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Drooniga metsa!
Metsandustarkvara 
arendaja ForestSoft OÜ 
nutiseadmele loodud 
rakendus e-Mets abistab 
nii metsas liikumisel, met-
sani navigeerimisel, met-
sast ülevaate saamisel kui 
ka metsanduslike tööde 
planeerimisel. Rakendu-
sele on loodud tavaka-
sutaja jaoks hiljuti mitu 
lisafunktsiooni, millest 
värskeim on tugi droonile. 

Droonidega seonduv tundub olevat 
veel tulevik, kuid tegelikult on droon 
juba praegu abiks mõne metsa või kin-
nistuga seotud ülesande lahendamisel. 
Droonilt saadav info annab võimaluse 
analüüsida värske aerofoto põhjal het-
keolukorda.

E-Metsa rakendusse liidetud droo-
niga saab näha reaalajas drooni lenda-
mise suunda ja asukohta ning vaadata 
samal ajal otsepilti drooni kaamerast. 
Aega, mis kulub lendamise ajal toimuva 
analüüsiks, aitab lühendada videosal-
vestuse võimalus. Näiteks, kui tormi-
järgses metsas on tuuleheited ja tormi-
murrud või on metsas jalgsi liikumine 
muutunud ajutise üleujutuse tõttu 
võimatuks või ohtlikuks, saab drooni 
kaudu hinnata olukorda õhust.

Drooni abil saab fikseerida vajalikud 
tööd, näiteks millisel eraldisel on vaja 

teha valgustusraiet või täiendada kul-
tuure, kuhu on kobras tammi ehitanud 
ja milline metsaosa vajab kuivendamist. 
Samuti aitab droon aru saada, kas töö 
on tehtud kogu eraldisel, kas sealjuu-
res on ikka järgitud eraldise piire ja kus 
eraldise piir metsas täpselt asub.

KUI KEERULINE ON RAKENDUST 
KASUTADA?

Metsandusrakenduse e-Mets kasuta-
miseks tuleb rakendus App Store’ist 
nutiseadmesse alla laadida, tekitada 
katastrinumbri sisestamisega „oma 
mets“ ning seejärel lisada tekkinud või 
joonistatud eraldistele kirjeldused ja 
numbrid. E-Mets võimaldab kasutada 
taustal mitme kaardikihi infot.

Droonilahenduse kasutamiseks tuleb 
ühendada droonipult nutiseadmega, 
lülitada droon ja pult sisse ning käivi-
tada äpist droonifunktsioon. Kui ekraa-
nile ilmub pilt drooni kaamerast ja kiri 
„Safe to fly“, on droon lendamiseks val-
mis. Kogu seadistamine võtab aega paar 
minutit. Droonilahendust saab kasutada 
nii tahvelarvutis kui ka nutitelefonis. 
Kuna kuvatavat infot on palju, on loo-
mulikult ülevaatlikum suurem ekraan, 

Näide lendamise ajal ekraanil toimu-
vast. Droon lendab mööda eralduse piiri. 
Poolitatud ekraani ülemises osas on pilt 
drooni kaamerast ja mitmesugused and-
med droonist. Väike ülevaatekaart näi-
tab kodupunkti, kuhu droon automaat-
selt naaseb, kui vajutada H-le osutava 
noolega nuppu. Ekraani alumises osas on 
punase ringiga ümbritsetud droonilennu-
taja asukoht (sinise täpiga), drooni asu-
koht ja suund punase väikse lennukiga.

mistõttu soovitame kasutada drooniga 
lendamiseks iPade alates iPad Minist.

Kindlasti tasub enne drooniga lenda-
mist tutvuda Lennuameti droonide lennu-
tamise eeskirjaga. Rakenduse kohta leiab 
lisainfot, videoid ja juhendeid ForestSofti 
kodulehelt www.forestsoft.eu. Arendaja 
pakub funktsionaalset tarkvara, kuid droo-
niga lendamise eest vastutab kasutaja ise.

PANE TÄHELE!

• Nutirakendus e-Mets töötab 
hetkel iPhone’i ja iPadi peal. 
• Rakendus on tasuline. 
• E-Metsa rakendusega ühtivad 
DJI toodetud Mavic Pro,  
Phantom, Inspire seeria droonid.

Droon lennus.  
Äpi ülemises aknas näeb pilti drooni kaamerast.

 Baltrack OÜ | info@baltrack.com | (+372) 5090834 

Enam kui 100 ettevõtet on oma veolintide 
hoolduse ja remondi usaldanud meie kätesse, 
sest meie eesmärk ja visioon on pakkuda alati 
parimat kvaliteeti taskukohase hinnaga!

Baltrack OÜ

Transpordi võimalus!

   VEOLINTIDE REMONT

   HOOLDUS JA TAASTAMINE
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Kaasaegne haakeriist juhib 
ise traktorit
Tavaliselt on ikka nii, et 
haakeriist on haagitud 
traktoriga ja töötab täp-
selt sellises rütmis, nagu 
traktorist õigeks peab. 
Traktorist tõstab ja lange-
tab, lülitab tööle erinevaid 
funktsioone, määrab töö-
kiiruse ja edastab muid 
käsklusi. Oilseeds Tehnika 
OÜ tootejuht Ergo Viil 
räägib, mis juhtub, kui osad 
vahetuvad ja traktorile 
annab käsklusi hoopis haa-
keriist.

Tänapäevase traktori puhul saab tõe-
poolest anda paljud rutiinsed toimingud 
üle nutikale haakeriistale. Selle eesmärk 
on vähendada traktoristi töökoormust, 
optimeerida haakeriista võimsustarvet 
ning suurendada tootlikkust ja töökva-

liteeti. Kokkuleppel nimetatakse sellist 
nutikat süsteemi lühendiga TIM (ingl 
Tractor Implement Management).

TIMi toimimist on väga lihtne 
seletada rullipressi tööprotsessiga, 
kus traktoristil tuleb teha pika päeva 
jooksul palju rutiinseid ja korduvaid 
toiminguid. Tavapäraselt algab prot-
sess traktori juhtimisega heinavaalul, 
mis kestab niikaua, kuni pressikamber 
täitub heinaga. Heinarulli sidumiseks 
tuleb traktor peatada ja käivitada sidu-
misseade, mille järel avatakse pressi-
kambri luuk ja valmis rull väljutatakse 
põllule. Pärast seda luuk suletakse ja 
alustatakse uue heinarulli valmistami-
sega. Võimsate rullipressidega kordub 
eelkirjeldatud tegevus päevast päeva 
ja sadu kordi.

Nutikas traktor suudab seda kõike 
aga ise teha, sest juhtimise võtab üle 
TIM. Rullikambri täitudes annab  rul-
lipress haakeriistana traktorile käskluse 
peatuda ja traktor peatub automaatselt. 
Seejärel teeb press ise kõik vajaliku, 
et heinarull saaks korralikult seotud, 
ja annab traktorile uue käskluse luugi 
avamiseks. Pärast rulli edukat väljavee-
remist sulgub tagaluuk taas. Automati-
seeritud protsessi lõpetuseks antakse 

traktorile luba alustada liikumist, ent 
täiendava ohutuse tagamiseks paneb 
masina liikuma traktorist. TIM-süstee-
miga nutikad haakeriistad on hetkel 
saadaval söödavarumistehnika, kartu-
likasvatusmasinate ja väetisekülvikute 
hulgas ning valik on laienemas.

TIMi funktsionaalsus suureneb pide-
valt, näiteks on lisandunud jõuvõtuvõlli 
juhtimine. See on kasulik funktsioon, 
kui heinarullide tegemisel peaks min-
gil põhjusel tekkima ummistus. Hoia-
tava signaali asemel hakkab haakeriist 
tegutsema – peatab traktori ja lülitab 
jõuülekande välja. Kiire reageerimine 
suurendab nii ohutust kui ka masinate 
töökindlust. Edasi saaks loogilise sam-
muna jälgida haakeriista võimsustarvet 
või siis traktori koormust ja korrigee-
rida selle järgi töökiirust.

Näitena võib tuua olukorra kartuli-
kombainiga, mille separaator on suure 
töökiiruse tõttu ülekoormatud ja selle 
tulemusel jõuab punkrisse koos kar-
tulitega palju mulda. Väikese kiirusega 
suureneb aga mugulate mehaaniline 
vigastumine, kuna kaitsvat mulda on 
liiga vähe. Siingi on TIM abiks, kuna 
optimaalse töökiiruse hoidmine on 
automatiseeritud.

„Kõikidel Eestis uuena müüdavatel DEUTZ-FAHR 6., 
7. ja 9. seeria traktoritel on juba põhivarustuses TIM 
ja TIM-võimekus. Pildil traktor koos rullipressiga.”
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Frontaal-väetisekülvik külvab 
ühe töökäiguga väga täpselt 
kaks väetist 
Amazone ZA-V ja ZA-TS väe-
tisekülviku ühendamine trak-
tori eesmisele rippsüsteemile 
on mõeldud traktoristile, kes 
soovib külvata ühe töökäiguga 
väga täpselt kahte väetist. 
Lähemalt kirjeldab uue külviku 
omadusi Oilseeds Tehnika OÜ 
tootejuht Jaanus Põldmaa.

Erinevalt seguväetise külvamisest ühe 
väetisekülvikuga on frontaal-väetise-
külviku puhul seadistatud iga külvik 
täpselt valitud väetisele. Nii tagatakse 
mõlema väetise perfektselt ühtlane 
laotus ja koguse asukohapõhine jaotus.

Kui väetisekülvik on ühendatud 
traktori esihüdraulikasse, ei ole 
väljakülvisüsteem suunatud mitte 
traktori taha, vaid ette. Kõik kül-
viku seadistused on sellega seo-
tult peegelpildis ning Amazone on 
töötanud välja tarkvaralahenduse, 

mis selle probleemiga edukalt 
hakkama saab. Tänu sellele on ka 
ääre-, piir- ja kraaviääre väetamine 
probleemivaba ja täpne. Samuti 
on lahendatud optimaalse lülitus-
aja SwitchPoint peegelpilt Section 
Control töölaiuse lülituses.

Esikülviku transportimisel saa-
vad kindlasti määravaks liiklusees-
kirja nõuded, näiteks tulede ja vaa-
tevälja kohta. Selleks et täita kõiki 
nõudeid, pakub Amazone eraldi väl-
jatöötatud paketti.

“Eesmisele rippsüsteemile haagitud väetisekülvikule 
on Amazone välja töötanud sobiva tarkvara.”

Oilseeds loodi 2005. aastal ning 
on kasvanud nüüdseks nelja 
töötajaga väikeettevõttest laia-
haardeliseks rahvusvaheliseks 
müügistruktuuriks. Oilseeds grupp 
koondab oma kaubamärgi alla kuus 
ettevõtet, mis põhinevad täielikult 
Eesti kapitalil ning tegelevad kogu 
teraviljakasvatuse tootmisahelaga 
ehk seemnekasvatusest teravilja 
kokkuostu ja müügini. Nendeks on 
Oilseeds Trade AS, Oilseeds Tehni-
ka OÜ, Oilseeds Agro OÜ, Oilseeds 
Agro Vigala OÜ, Savikoti Agro OÜ 
ja Oilseeds Teenused OÜ. 
Oilseeds Tehnika OÜ tegeleb 
traktorite, mullaharimisriistade ja 
heinatehnika müügi ja hooldusega. 
Ettevõte esindab tuntud põlluma-
jandustehnika Deutz-Fahr kau-
bamärki. Lisaks kuuluvad Oilseeds 
Tehnika tooteportfelli põllumeeste 
poolt kõrgelt hinnatud Krone ja 
Amazone haakeseadmed. 

www.oilseeds.ee



Vineerist riiulisüsteemid ja
sisekatted kaubikutele

www.vanerex.eu

Vanerex OÜ
Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa

tel 5650 9995
vanerex@vanerex.ee

FB: www.facebook.com/vanerex

... vastupidav (kuni 200 MPa) ... korrosioonivaba ... määrdevaba ... kulutõhus ... 

iglidur® liuglaagrid
... põllumajandus- ja metsatehnikale ...

liikumine? plastid! Polümeerpuksid põllumajandustehnikale ja insenerila-
hendustele – 8 korda pikem tööiga. iglidur® puksid peavad vastu sellistele 
rasketele tingimustele nagu muda, tolm, kuumus, vibratsioon ja kõrged ser-
vakoormused. Loe lisa: www.igus.ee/agriculture 

plastics for longer life®igus® OÜ   Lõõtsa 4a   11415 Tallinn   tel +372 667 5600   info@igus.ee

EE-1181-iglidur agriculture 200x135N.indd   1 06.04.18   12:30
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Vineerist riiulisüsteemid ja
sisekatted kaubikutele

www.vanerex.eu

Vanerex OÜ
Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa

tel 5650 9995
vanerex@vanerex.ee

FB: www.facebook.com/vanerex

VitalFieldsi uued digitaalsed 
tööriistad aitavad põllumehel 
uut hooaega planeerida
Kevad on põllumehe 
jaoks aeg, mil tuleb teha 
aasta kõige olulisemad                               
otsused uueks hooajaks. 
Põllumajandustarkvara 
VitalFields tuli hiljuti  
välja mitme uuendusega, 
mis aitavad põllumehel 
erinevate andmete ana-
lüüsilt aega säästa ja uut 
hooaega veelgi paremini 
planeerida. 

MULLAPROOVIDE ANDME- 
TABELITEST KUJUNEB LIHTNE JA               
ÜLEVAATLIK MULLAKAART

Põllumees peab laskma vähemalt iga 
viie aasta tagant võtta oma põldudelt 
mullaproove, mis kirjeldavad põllu 
makro- ja mikrotoitainete ning pH tasa-
kaalu. „Mullaproovide andmete tava-
pärane analüüsimine ja võrdlemine on 
põllumehele väga aeganõudev. See-
tõttu võimaldab VitalFields mullaproo-
vide andmed otse proovide võtjalt 
SHP-failina oma kontole importida ning 

kõigi põldude mulla olukorda korraga 
vaadelda ja analüüsida,“ rääkis Tang.

Imporditud mullaproovide andme-
test loob programm visuaalselt üle-
vaatliku mullaproovide kaardi, kus on 
näha iga põllu piirid ning andmed mulla 
toitainete ja pH taseme kohta värviliste 
aladena põllu peal.

KINDEL KONTROLL TAIMEKAITSE-
VAHENDITE KASUTAMISEL HOIAB 
KESKKONDA JA TOETAB SAAGIKUST 

VitalFieldsi uus taimekaitsevahendite 
kasutamise funktsioon ütleb põllume-
hele automaatselt, kas taimekaitse-
vahend on Eestis registreeritud ja mil 
määral võib seda põllul kasutada, et 
vältida keskkonna saastamist.

„Funktsioon annab põllumehele 
kindluse, et tema laos olev taimekait-
sevahend on kehtiv ning planeeritud 
kasutada õige kultuuri puhul. Registris 
olevad preparaadid on pidevas muu-
tuses, kuid meie andmebaasi uuenda-
takse vähemalt kord kuus, et tagada 
asjakohane info,“ kinnitas Tang.”

VÄETUSPLAANID SAAVAD KOOS-
TATUD VAID PÕHIANDMETE SISES-
TAMISE JA NUPUVAJUTUSEGA

Just praegu planeerivad põllumehed ka 
erinevate kultuuride ja põldude väetise 

vajadusi, et otsustada, kui palju taime-
toitaineid endale lattu tellida. Vital-
Fieldsi uue väetustarbe kalkulaatoriga 
saab taimetoitainete bilansi kätte auto-
maatselt.

Sisestades kalkulaatorisse põllult 
oodatava saagi hektari kohta, arvutab 
programm automaatselt kogu taime-
toitainete vajaduse. Seejärel võib lisada 
ka põldude mullaproovide andmed, 
mille sisestamisel saab veelgi täpsema 
ülevaate vajalikest väetistest. Prog-
rammist saab välja võtta nõuetekohase 
väetusplaani PRIAle ning inspektori 
külastusel on võimalik kogu vajalik info 
kõigest mõne klõpsuga välja printida,“ 
kirjeldas Tang.

KUIDAS VITALFIELDSI KASUTAMI-
SEGA ALGUST TEHA?

Registreeri oma talu või põllumajanduset-
tevõte aadressil www.vitalfields.com ning 
kasuta tasuta prooviperioodi. Impordi fail 
ePriast VitalFieldsi ja e-põlluraamat on 
valmis kasutamiseks.
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Maailm avaneb tehnikaomanikele 
uudse portaali kaudu
Ligi 15 aastat põllu-, 
metsa- ja rasketehnikat 
hallanud Meelis Randmäe 
teab, kui raske on tõm-
bekeskustest eemal olles 
oma tehnikat tasuvalt töös 
hoida, kui enda vajadus n-ö 
taastootmist ei taga.

Randmäe tõdeb, et nende ettevõtte 
asukoht – üle 50 km pealinnast – on 
liiga kaugel, et konkureerida Tallinna ja 
selle lähiümbruse tehnikapakkujatega. 
„Olude sunnil oleme soetanud endale 
suhteliselt suure masinapargi ning selge 
on see, et me ei kasuta kõike tehnikat 
optimaalselt. Varem oleme neid ren-
diteenusena välja pakkunud kuulutus-
te-lehtedes, kuid tänapäeval otsitakse 
teavet põhiliselt internetist. Seal aga 
„kohalikke ajalehti“ pole ja igaüks ennast 
n-ö ekspressi esikaanele ehk Google’is 
kolmele esimesele reklaamkohale osta 
ei jõua. Nii ongi, et naabermaja ehitusele 
tuuakse pealinna suurest ja kallist rendi-
firmast tehnika, mis minul jõude seisab 
ja kliendile suisa 2-3 korda odavamalt 
kätte tuleks.  Mureks on vaid see, kuidas 
end turul nähtavaks teha?

MEIL ON LAHENDUS

Eestis on arvukalt põllumajandus-, ehi-
tus- ja metsandusettevõtjaid, kelle 
teh- nikapark on olude sunnil aastast 
aastas- se kasvanud, kuigi mõningaid 
masinaid kasutatakse vaid kord aastas. 
Kuidas saaks panna seisva tehnika tee-
nima? Endale ebaefektiivseks muutu-
nud tehnika n-ö lõpuni amortiseerida ja 
kiiremini uue, tänapäevase jaoks kapi-
tali koguda? Ehk 
saaks edaspidi 
ise loobuda masi-
nate ostust, kui 
saaks vajamineva 
tehnika mugavalt ja soodsalt rentida? 
Murele leiab lahenduse JepRenti abil.

„Täna on turusituatsioon selline, et 
Eestis on palju mõne masina omanikke, 
kes teevad tööd kahele-kolmele töö-
andjale, mis tähendab, et nad teenivad 
raha vaid siis, kui tööandjatel on neile 
tööd anda. Soovides end kusagil reklaa-
mida, tuleb turunduse eest palju maksta, 
kuid see ei garanteeri tulemust. Info ei 
jõua õigesse kohta ja nii toimubki sageli 
mõttetu ressursi raiskamine, kui näiteks 
võetakse kopp Tallinna laenutusest ja 
viiakse tööle Valka,“ selgitab JepRenti 
projektijuht Tarmo Vaik.

Kuna probleem oli suur ja korstnasse 
kirjutati suuri summasid, kuulas JepRenti 

projektijuht asjatundlikke mehi tähelepa-
nelikult, kaardistas vajaduse ja koos loodi 
rendikeskkond www.jeprent.ee. Oktoob-
ris avatud üle-eestiline tehnika rentimise 
keskkond koondab enda alla transpordi-, 
metsa-, põllumajandus-, kaubakäitlus- ja 
kommunaaltehnika ning erinevad trakto-
rid ja harvesterid.

Ta nendib, et inimeste mõttemalli on 
keerukas üleöö muuta, sest eestlastele 
on omane kõike omada ning pigem ise 

hakkama saada, 
kui teiste käest 
laenutada. „Aga 
meie oleme võt-
nud endale ees-

märgiks viia kokku tehnikaomanikud 
selle vajajatega, aidata tehnikaomani-
kel vääristada osaliselt kasutult seisvat 
tehnikat ning muuta ini- meste mõtle-
mist omamise asemel jagamise suunas.“

ÜKSIKUTE MASINATE  
REKLAAMIMINE ON KALLIS 
JA KEERULINE

Projektijuht lisab, et omaette sihtgrupi 
moodustavad ehitajad, kes liiguvad töö-
dega üle Eesti, on igal pool uustulnukad 
ega teagi, et võib-olla oleks võimalik lae-
nutada vajaminevat tehnikat vaid mõne 
kilomeetri raadiusest. „Lahendus on 
kasulik nii suurtele kui ka väikestele tegi-
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Kinnita
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“Mureks on see, kuidas 
ennast nähtavaks teha”
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jatele. Pakkujad ei konkureeri omavahel, 
vaid see on võrdne võimalus kõigile kulu-
sid kokku hoida ja efektiivsemalt majan-
dada. Väga tähtis on ka mõte aidata ja 
ergutada kohalikke, tõmbekeskustest 
eemal asuvaid 
kogukondi oma-
vahel suhtlema 
ning julgemalt 
ettevõtlusega 
tegelema.“

Üks uue keskkonna testijatest Mee-
lis Randmäe on kindel, et JepRent on 
suurepärane lahendus mõlemale osa-
poolele. „JepRent täidab turul täiesti 
tühja, aga väga olulise niši. Ja tore, et 
lisaks linnameeste äppide ja muude 
vidinate kõrval on kellelgi aega ka 
põllu- ja metsameestele mõelda. Olen 
proovinud JepRenti beetaversiooni, 
soovitanud mõningaid lahendusi ning 
rõõmustav on, et neid on ka kuulda 
võetud ja rakendus areneb pidevalt.“

Randmäe kui potentsiaalne kasu-
taja näeb JepRenti positiivsust lihtsuses 
ja kiiruses: „Veebipõhist rendikalendrit 
kasutades jää- vad ära kümned tühjad 
kõned ning kauplemised hinna üle, sest 
huvilised näevad juba kaardilt, kus seade 
asub, millal see vaba on ning kui palju 
maksab. Samuti on juba olemas juristide 
poolt koostatud lepingud, mis kaitsevad 
mõlema poole huve. Oluline on ka see, 
et JepRentis oma tehnika turundamine 
on tehnika omaniku jaoks täiesti tasuta, 
samas kui JepRent’i turundus-eelarve on 
üle poolesaja tuhande euro aastas. See 
on suur väärtus, sünergia, mida me saame 
ainult üheskoos luua. Meie pakume 
Jeprenti oma masinapargi ja sedakaudu 
Jeprenti klientidele n-ö „kauba, mida nad 
vajavad“. JepRent pakub meile laiaula-
tusliku turunduse ja klientuuri just meie 
lähedalt – selle, mida meie vajame“.

KUIDAS JEPRENT TÖÖTAB?
ASUKOHAPÕHISUS 
Info teenuse või tehni- ka kohta on 
lihtsalt leitav just seal piirkonnas, kus 

see parasjagu 
asub. See on 
suur võit, sest 
transport on 
reeglina raske-
tehnika puhul 

väga suur kulu ning kärbib sageli tee-
nistust. Piltlikult öeldes saab nüüd 
huviline panna sõrme kaardile ja näha 
just neid pakkumisi, mida teda huvitava 
koha ümbruses pakutakse.

HINNAKAUPLEMIST EI OLE

JepRent lahendab ka mure, kus varase-
malt peljati naabrimehelt tehnikat lae-
nata, sest imelik oli naabrile raha pak-
kuda ja teisel seda vastu võtta. Nüüd 
küsib naabrimees ausat hinda ning 
laenajal pole piinlik masinat küsida. 
Eraldi saab hinnad kehtestada tunnile, 
päevale, transpordikilomeetrile, näda-
lavahetustele või kõrghooajale.

RENDIKALENDER

Ära jääb üleliigne kirjavahetus ning 
topelttöö, sest kui tellimused tehakse 
JepRenti kaudu, ilmuvad need kohe 
kalendrisse. Kui tehnika on hõiva-
tud, saab selle märkida kalendrisse ka 
käsitsi. Lisaks tuletab JepRent eelmisel 
päeval meelde, et järgmiseks päevaks 
oli broneering; samuti teatab perioodi 
lõppemisest, et midagi kahe silma 
vahele ei jääks. Muide, kalender annab 
automaatselt teada sedagi, millal on 
masinale tar- vis teha tehnoülevaatus 
või hooldus.

PUUDUVAD ÜLEARUSED  
FORMAALSUSED

JepRent ́il on oma automaatselt gene-
reeruv üleandmis-vastuvõtu akt ning 
juristide poolt koostatud leping. Teh-
nika omanik kinnitab lepingu sellega, 
et vajadusel korrigeerib lõpphinda 
ning vastab broneerimispäringule 
jaatavalt. Klient omalt poolt kinnitab 
lepingu raha ülekandmisega, mis on 
niikaua turvaliselt deposiitkontol, kuni 
mõlemad pooled on tehingu toimu-
nuks kinnitanud.
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“Oluline on see, et 
JepRendis on oma tehnika 
turundamine tasuta.” 
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Arukalt valitud metsatehnika 
kuluosad annavad konkurentide 
ees eelise
Metsa ülestöötamise ette-
võtete edukuse aluseks 
on efektiivsus, mis sõltub 
töö kiirusest ja täpsusest 
ning masinate võime-
kusest. Kuigi pealtnäha 
võivad kaks ettevõtet olla 
sarnased, omada ühepalju 
töötajaid ja ühesuguseid 
masinaid, on üks firma tei-
sest ikkagi edukam. Miks? 

Pärnumaa metalliettevõtte Balmec 
Forest OÜ juhi Siim Soomägi sõnul 
mõjutavad metsalangetustraktori toot-
likkust kõige enam veorullid ja laa-
simisnoad. Kui rull kraabib pidevalt 
puutüve sisse ning nuga ei lõika kõiki 
oksi korraga, võib harvester kulutada 
ühe puu mahavõtmiseks ja laasimiseks 
isegi topelt rohkem aega ja kütust kui 
peaks. Ehk kui masin võtab tunnis küm-
nete eurode eest kütust, samapalju 
tuleb maksta operaatorile palka ning 
lisaks panna juurde liisingumaksed ning 
muud kulud, võivad kulunumbrid kokku 
tulla päris jahmatavad.

Kust tuleb aga see, et ühe ja sama 
masinaga töötavatest ettevõtetest üks 

läheb pankrotti, teine teenib kasumit? 
„Saladus peitub tihti varuosade kvali-
teedis,” ütleb metsatehniku ja metsa-
väljaveotraktori operaatori haridusega 
Soomägi, kelle Tootsis tegutsev Balmec 
Forest toodab varuosi enamikule maa-
ilmas levinud langetuspeadele Euroo-
past Lõuna-Ameerikani. 

ARENDUSTÖÖ KOOS KLIENDIGA 
VÄHENDAS MASINA KÜTUSEKULU 
LIITRI VÕRRA TUNNIS

Balmec Forest sai alguse omaniku enda 
vajadusest leida turult müügil olevate 
kallite, kuid seejuures sugugi mitte 
kõige vastupidavamate varuosade ase-
mel midagi kauakestvamat ja soodsa-
mat. Nii hakati tänaseks juba 10 aastat 
tagasi proovima ise varuosade arenda-
mist ja seejärel ka tootmist.
„Klassikaliselt on B-varuosa mõte pak-
kuda soodsat hinda, kuid meile tundus 
vaid hinna peale mängimine strateegili-
selt mõttetu – milleks kopeerida teiste 
tooteid ja teha seda kehvast materjalist 
või selge konstruktsiooniveaga? Tekkis 
idee proovida teha paremini ja teha 

oma kaubamärgi all päris enda arenda-
tud detaile, mis kestaksid kauem ning 
aitaksid klientidel oma tööd paremini 
teha. Täna oleme keskendunud har-
vesteri langetuspea varuosadele, andes 
neile masinatootjate 1000-töötunnise 
või kuuekuulise garantii asemel kaks 
aastat garantiid ilma töötundide piiran-
guta,” räägib Soomägi.

Kusjuures Eestis enam ettevõte ise 
oma toodete müügiga ei tegele, vaid 
on selle usaldanud metsatehnika varu-
osade ja tarvikute müüja ning Oregoni 
saekettide ja juhtplaatide ametliku 
esindaja OÜ Hortulus kätte.

Paindlikkus ja klientide arvamuse 
väärtustamine ongi Balmec’i peamine 
trump. Näiteks tehti kord kliendi soo-
vil tema masinale mitu varianti uusi 
veorulle, täiustati neid omaniku taga-
siside põhjal igal korral järjest täpse-
mini. Lõpliku variandi puhul vähenes 
masina keskmine kütusekulu tunnis 
ühe liitri võrra, mis teeb korraliku kok-
kuhoiu, arvestades, et sama masin 
töötab hooajal 24/7.

www.balmec.com

Balmec Foresti viimase aja enimmüüdud toode on unikaalse 
disaini ja väga suure kulumiskindlusega pikkusemõõdu ratas. 
Tootearenduse tulemusel muudeti tavapärased mõõduratta 
hambad laineteks, mis ei kraabi puult koort maha ning on 
viinud tavapärased mõõtevead nullilähedaseks.
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Metsa- ja põllutehnikatootja 
Hevo Tehnika: lihtne ja tugev 
toode müüb
1991. aastal Pärnumaal 
Kilingi-Nõmmel tege-
vust alustanud metsa- ja 
põllutehnikatootja Hevo 
Tehnika OÜ on kas-
vanud peaaegu kolme 
aastakümnega väikesest 
töökojast oma tooteid 
valmistavaks ettevõtteks. 
Mullu tootmispinda laien-
danud ettevõtte juhi Siim 
Ruzitsi sõnul on kasvup-
laanid kavas ka edaspidi 
ja Eesti kõrval vaadatakse 
aina aktiivsemalt ka teis-
tele turgudele.

„Hevo Tehnika eelkäija sai tegelikult 
alguse juba isegi enne 1990. aastaid, 
kui minu isal Vladimir Ruzitsil tekkis 
idee luua ettevõte, mis valmistaks trak-
toritele haakeriistu. Vahepealsed aas-
tad oleme teinud erinevaid metallitöid, 
kuid praeguseks jõudnud tagasi n-ö 
juurte juurde. Oleme jõudsalt arene-
nud ning peale Eesti turu müüme Hevo 
tooteid ka Soome, Lätti, Leetu ja Rootsi. 
Tagasiside on meie rõõmuks väga posi-
tiivne,“ räägib Siim Ruzits.

Ta lisab, et Hevo Tehnika kasvab iga 
aastaga, tootlikkus suureneb järjepi-
devalt ning ettevõtte stabiilsust näitab 
eesootav tööjärg. „Tänu tootmispinna 
laiendamisele on meie läbilaskevõime 
oluliselt kasvanud ning see on toonud 
juurde kliente nii siit- kui ka sealtpoolt 
piiri. Läbivaks probleemiks tuleb siiski 
pidada kvaliteetse tööjõu leidmist. 
Maapiirkonnas ei ole piisavalt inimesi, 
kellega koostööd teha, ja nii oleme 
pidanud viimased aastad läbi ajama väi-
kese, seitsmeliikmelise meeskonnaga. 
Aktiivselt pakutakse küll tööjõurenti, 

kuid meie valdkond on liiga spetsiifiline 
ja ajutiste inimeste väljaõpe võib võtta 
liiga palju ressurssi.“
 
ALGUS HAARATSI JA KOPAGA, 
EDASI KULTIVAATORID JA  
KARTULIMULDAJAD

Oma toodete jõulisema arendamisega 
alustasid Ruzitsid 10 aastat tagasi, 
tuues turule kaks põhitoodet: palgihaa-
ratsi ja tagakopa. Neile järgnesid kar-
tulimuldaja ja kultivaator ning praegu-
seks on Hevo Tehnika nomenklatuuris 
juba 15 aktiivset toodet, mida jooksvalt 
arendatakse ja täiendatakse. Omanike 
sõnul ei soovigi nad tegelikult oma 
toodete valikut väga palju suuremaks 
ajada, vaid pigem rõhuvad kvaliteedile. 
Selleks kuulatakse meelsasti klientide 
ja edasimüüjate tagasisidet ning ollakse 
valmis ka erisoove täitma.

„Oleme valinud oma tootmises ja 
tootearenduses suuna, et kõiki töid ei 
pea ise ära tegema. Pole mõtet hoida 
aasta ringi tööl inimesi või investeerida 
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tööpinkidesse, kui neid ei saa pidevalt 
kasutada. Mina tegelen tootearen-
duse, müügitöö, materjalide ja detailide 
tellimise ning lihtsamate joonestus-
töödega. Isa valdkond on samuti too-
tearendus, aga ka tarned ja kvalitee-
dikontroll. Keerukamad inseneritööd 
ostame sisse oma ala professionaalidelt 
ja sama puudutab spetsiifilisemaid töid. 
Toodete koostamine käib loomulikult 
meie tehases, sest ainult nii saame 
tagada kvaliteedi,“ räägib Siim Ruzits.

Toodete turustamine käib nii eda-
simüüjate kui ka otse tehase kaudu. 
Hinnad hoitakse mõlemal juhul siiski 
ühtsena, sest edasimüüjate kaudu on 
toodete müük efektiivsem – üldiselt 
tellivad nad kaupa suuremas koguses ja 
nii on tootjal lihtsam planeerida. Konku-
rents on küll tihe, samas ei ole Hevo Teh-
nika omanike hinnangul kellelegi otse 
kandadele astunud, ning toodetakse 
põhimõttel, et kvaliteet on olulisem kui 
kvantiteet. Oma suuruse poolest ollakse 
küll väike ettevõte, kus ei toodeta suuri 
koguseid, kuid tööd ja kliente jagub. 
Kuna ettevõte on hoidunud suurtest 
finantskohustustest ning on olemas 
oma hooned ja tehnika, investeeritakse 
sellevõrra enam arengusse.

INIMESED OTSIVAD LIHTSAID      
LAHENDUSI

„Praegu oleks meil vaja juurde pakkimis- 
ja laopinda. Tootmispinda sai äsja laien-
datud 700 ruutmeetrini ja soetasime 
uue moodsa värvimissüsteemi. Hetkel 
on need investeeringud piisavad, et 
toota Eestisse ja välisriikidesse,“ räägib 
Siim Ruzits plaanidest, lisades, et esi-
meste turgudeni on jõutud tänu interne-
tile. „Umbes 10 aastat tagasi hakkasime 

oma haakeriistu internetis reklaamima 
ja tagasiside oli hämmastav. Nii Eestist, 
Lätist kui ka Leedust tundsid põllume-
hed huvi ja soovisid tooted oma silmaga 
üle vaadata. Samuti kasvas huvitatud 
soomlaste hulk. Eks metsa- ja põlluteh-
nikat on Eestis toodetud aastakümneid 
ning oleme saavutanud teatud kvalitee-
dimärgi metsa- ja põllumeeste hulgas.“

Hevo Tehnika keskendub lihtsatele 
ja töökindlatele asjadele. „Muidugi on 
toodetele elektroonika juhtimine või 
hüdraulika meilgi mõttes olnud, aga 
reaalsuses on meie klient väiketalumees, 
maakoduga linnamees või küttepuu-
dega tegelev ettevõte, kes otsib lihtsaid 
ja odavamaid lahendusi. Jah, tehnilised 
asjad on mugavad, kuid ainult niikaua, 
kuni need töötavad. Meie kliendid eelis-

tavad tooteid, mis ei lagune ruttu. Ja kui 
lähevadki katki, suudavad nad neid kii-
rel hetkel ise remontida,“ räägib Ruzits. 
„Loomulikult oleme paindlikud, kui 
klient tuleb ja soovib saada haakeriistale 
spetsiaalset kinnitust või lisadetaili. Aga 
meie põhitegevus on pigem traditsioo-
nilised kui liiga innovaatilised asjad. See 
hoiab meie tooted kvaliteetsed, tarne-
ajad lühikesed ning annab võimaluse 
toota lattu ette.“

Põhiosas teeb Hevo Tehnika metsa- 
ja mõnevõrra vähem põllutehnikat. 
Peamiselt müüakse küll omatooteid, 
aga mõni aasta tagasi võeti klientide 
soovidele tuginedes müüki ka kasuta-
tud Jaapani väiketraktorid.

www.hevo.ee

Hevo Tehnika omanikud on 
täheldanud, et kui majanduses 
on kehv aeg, hakkavad inimesed 
mõtlema taas näiteks kartulik-
asvatusele ja küsivad ettevõttelt 
head muldajat. Hiljem uuritakse 
kultivaatori ja seejärel haaratsi 
kohta. Inimesed tegelevad üha 
paremal meelel enda tarbeks 
põllumajandusega. Viimaste 
aastate müüki võrreldes saab 
öelda, et aastatel 2013–2014 oli 
majanduses tõus, 2015. aas-
tal pisike tagasiminek ja 2016. 
aastal juba hüpe. Mullu tegi 
ettevõte korraliku investeeringu 
ja tootmine suurenes taas. Kasvu 
loodetakse ka tänavuselt aastalt.
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transpordiks ja hoiustamiseks

Kuidas aitab AdBlue® 
karbamiidilahus põllumehel 
raha säästa?
Üle 10 aasta tagasi hakati 
Saksamaal kasutama ras-
keveokite katalüsaatori-
süsteemides AdBlue® 
karbamiidilahust, mis muu-
dab sõidukitest väljuvad 
kahjulikud ained mittekah-
julikuks. Täna on AdBlue® 
kasutamine muutunud 
standardiks, mis aitab nii 
sõidu- ja veoautode kui ka 
põllu- ja metsatehnikast 
tulevaid heitgaasid viia 
vastavusse Euroopa Liidus 
kehtestatud normidele. Ja 
see pole veel kõik – tes-
tid näitavad, et AdBlue® 
kasutamine aitab kokku 
hoida ka kütusekulusid.

„AdBlue® on sõidukite katalüsaato-
risüsteemides kasutatav vedelik, mis 
vähendab heitgaaside mõju meie kesk-
konnale. Igal aastal lähevad heitgaaside 
normid rangemaks ning täna on nõutav 
mootorite tase juba Euro6-le jõudnud. 
AdBlue® aitab kahandada kahjulike 
ainete taseme heitgaasides vajaliku 
tasemeni,“ selgitab Premium Kaubandus 
OÜ juhatuse liige Vitali Jekimenko. AdB-
lue® süsteemiga toodetakse täna juba 
nii veo- ja sõiduautosid kui ka traktoreid, 
kombaine ning metsaveosõidukeid. 

Ta lisab, et veel 5-6 aastat tagasi ei 
olnud paljude ettevõtete juhtidel taht-
mist AdBlue® süsteemidega tegeleda 
ega teemasse süveneda, sest see tun-
dus aja- ja raharaiskamisena. Tänaseks 
on aga aru saadud, miks on olemas 
euronormid, miks peab neid järgima 
ning kuidas AdBlue® saab aidata. „Mina 
soovitan alati pigem kasutada uuemaid 
masinaid, sest uued mootorid on öko-
noomsemad ja keskkonnasõbraliku-
mad ning nende puhul mõjub AdBlue® 
kõige tõhusamalt. Vähemtähtis pole ka 
see, et traktorid ja kombainid puutuvad 
oma töös põldudel otseselt kokku toi-
duainetega ning seetõttu on oluline, et 

õhku paiskuks võimalikult vähe kütuse 
põlemisel tekkivaid kahjulikke aineid.“

Kui 8-10 aastat tagasi toimus AdB-
lue® transport suurtes mahutites, mis 
seisid kliendi töökojas, siis täna on 
tanklates avatud eraldi AdBlue® tan-
kerid ning vedelikku saab osta sama 
lihtsalt kui tavakütust. Premium Kau-
bandus tarnib AdBlue vedelikku nii 
10- kui ka 20-liitrises kanistrites, lisaks 
ka suuremates 210-liitristes anumates 
või 1000 liitrit mahutavates IBC-kon-
teinerites. Samuti on võimalus soe-
tada endale mobiilseid tankureid, mis 
on väga mugavad mitmenädalase töö 
puhul metsas või  põllul, sest suure teh-
nikaga võib olla keeruline igal ajal tank-
lasse sõita.

ADBLUE® KASUTAMISE TULUD 
KAALUVAD KULUD KUHJAGA ÜLE

AdBlue® on ohutu, lõhnatu, stabiilne 
32% karbamiidilahus, mille kasu-
tamine kasvab Euroopas stabiilselt 
10-15% igal aastal. See näitab, et 
tegemist on pikaajaliselt järeleproo-
vitud tootega, mille kasus ollakse 
aina enam kindel.
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PAKUME TEENUSEID ÜLE EESTI

teesiht@gmail .com |  www.teesiht.ee |  (+372) 56665502

Meie eesmärgiks on müüa 
võimalikult kvaliteetseid 

täitematerjale.

TÄITEMATERJALID

Meilt on võimalik rentida 
erinevat rasketehnikat 
mitmekülgsete tööde 

tegemiseks.

MÜÜK JA RENT

Meie peamisteks klientideks 
on Riigimetsa Majandamise 
Keskus, omavalitsused ning 

eratellijad.

TEEDEEHITUS

Omame maaparandus alal 
tegutsevate ettevõtete 

registreeringut (MATER).

MAAPARANDUS

AdBlue® kasutamine optimeerib 
mootori jõudlust, vähendab eraldu-
vate heitgaaside hulka ning vähen-
dab kütusekulu. Küttekulu vähene-
mine ulatub keskmiselt 5 protsendini. 
Lisaks on täiendavalt võimalusi kokku 
hoida kaugteeautojuhtidel, kuna 
AdBlue® kasutavad veoautod saavad 
Euroopa Liidus kiirteemaksudelt soo-
dustust.

Rääkides AdBlue® kulust, on see 
keskmiselt 1,5 liitrit 100 km kohta. 
Autodel, mis vastavad Euro-4 stan-
dardile, on see 4% ning Euro-5 vas-
tavusega autodel umbes 6% kogu 
kütusekulust. On ka väliseid fakto-
reid, mis mõjutavad AdBlue® tarbi-
miskulu: nendeks on küttekvaliteet ja 
mootori jõudlus. 

MIKS ON ADBLUE® KVALITEET 
OLULINE?

Kui kasutate oma sõidukites kvali-
teedinõuetele mittevastavat toodet, 
võib masina katalüsaator kattuda 
lubjakihiga, rikkudes selle. Katalüsaa-
tori taastamine võib minna maksma 
tuhandeid eurosid. Sõites tühja AdB-
lue® paagiga, ummistub katalüsaator 
pikapeale paratamatult tahmast.

AdBlue® on Saksamaa Sõiduki-
tootjate Assotsiatsiooni (Verband der 
Automobilindustrie ehk VDA) poolt 

registreeritud kaubamärk, mille kasu-
tamine on lubatud vaid siis, toode 
vastab ISO 22241-1 nõudmistele 
ning omab VDA luba. Premium Kau-
bandus alustas AdBlue® maaletoo-
mist juba aastal 2007, olles Balti-
maade suurima tehase AB Achema 
esindaja. Ettevõte tarnib tooteid 
suurematele tanklakettidele, Volvo, 
Scania ja Silberauto esindustele ning 
teistele edasimüüjatele ja teeb koos-
tööd suuremate õlimüüjatega.

„AdBlue® aitab vähendada diislikütte põlemisest tekkivates heitgaas-
ides ohtlike ainete mahtu. Selle kasutamise kasu seisneb selles, et meie 
loodus säilib, saastame vähem ümbruskonda, pärandades oma lastele 
ja lastelastele jääb puhtama elukeskkonna.

Baltic Agro müüb AdBlue®d edasi juba ligi 10 aastat. Viimasel ajal on 
AdBlue® müügil suurem tähelepanu. Uutel masinatel on tehase poolt 
ette nähtud AdBlue® kasutamine, ning ilma selleta sõitmine võib olu-
liselt kahjustada katalüsaatoreid – nende hind aga võrreldes AdBlue® 
hinnaga on märkimisväärne. Seega soodsam on kasutada AdBlue®d. 
Toote kvaliteet vastab kõigile euronormidele ning selle hind on soodne.

Baltic Agro kontserni kuuluv Baltic Agro Machinery müüb John Deere 
traktoreid ning kõikidel uutel masinatel on AdBlue® seade peal juba 
tehase poolt. Samuti peavad enamus veo- ja sõiduautodest ning Baltic 
Agro põllumajandusteenuseid pakkuvad masinad nagu söödameistri- ja 
viljaveoautod, traktorid, laadurid, kombainid kasutama AdBlue®d. “

 
Siim Rämmar

Baltic Agro kütuse tootegrupi juht
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Hea ehitise eeldus on korralik 
eeltöö ja õige koostööpartner
Hea ehitis eeldab kor-
ralikku eeltööd alates 
planeerimisest ja projek-
teerimisest kuni õigete 
koostööpartnerite vali-
kuni ja ehitamiseni. Põl-
lumajandushoonete ja 
-rajatiste ehitamise eri-
päradest ning ka võtme-
valmis lahendusest räägib 
lähemalt Mapri Ehitus 
OÜ müügijuht Margus 
Väärsi.

DETAILPLANEERINGU NÕUE VÕIB 
EHITUSPROTSESSI MÄRGATAVALT 
PIKENDADA

Kui olete jõudnud otsusele, et vajate uut 
kuivatit, lauta, töökoda, hoidlat, teravil-
jakompleksi vms, siis esimese sammuna 
tuleks välja valida koht, kuhu soovite uut 
hoonet või rajatist ehitada. Seejärel on 
kindlasti oluline uurida kohalikust oma-
valitsusest, kas krundil on ehituspiiran-
guid ja kas hoone planeerimiseks piisab 
projekteerimistingimustest, mille väljas-
tab vald või linn, või nõutakse ka detail-
planeeringut. Detailplaneeringu puhul 
muutub kogu projekt selgelt ajamahuka-
maks ja see võib lisada kogu protsessile 
kuni aastase menetlusaja.

Järgmine samm on heade koos-
tööpartnerite valik. Kindlasti on tähtis 

partnerite kogemus ja usaldusväär-
sus – selle kohta saab infot eelkõige 
soovitustega tutvudes ja partnerite 
varasematelt klientidelt. Õnneks võib 
öelda, et Eesti on piisavalt väike, jutt 
hea koostöö kohta levib kiiresti ja sama 
kehtib ka halva kogemuse puhul. Kind-
luse mõttes võib heita pilgu ka võima-
liku partneri Krediidiinfo andmetele ja 
foorumites kõneldule.

EDASISE ÕNNESTUMISE PANEB 
PAIKA PÕHJALIK EELTÖÖ

Viljaka ja tulemusrikka koostöö alus 
on hea eeltöö. Kui tellija teab, mida 
ta soovib, on ka projekteerijal ja ehi-
tajal lihtsam tellija ootusi täita. Kõige 
keerulisemad protsessid on aga sageli 
need, kus lõpptellijal endal puudub 
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selge arusaam soovitud tulemusest 
ning planeerimis- ja ehitusprotsessis 
muutub senine ettekujutus kardi-
naalselt. Selle tõttu võivad muutuda 
ka projekti ajakava ja eelarve, mis 
tekitab tihtipeale vaidlusi.

Kuigi lähteülesande püstitab tel-
lija, on mõistlik, kui projekteerija või 
mõni muu selle valdkonna ekspert 
teda abistab. Tootmishoonete rajami-
sel paneb hoone üldparameetrid ena-
masti paika tootmisspetsiifika, seega 
tuleb esmane lähteülesanne tihti ka 
võimalikelt tootmisseadmete tarnija-
telt. Ehitusloa saamiseks kohalikust 
omavalitsusest tuleb koostada vähe-
malt eelprojekt. Praeguseks on kogu 
taotlemine muutunud paberivabaks 
ning üldjuhul on projekteerija kohus-
tus täita kogu bürokraatiat. Tellijal 
tuleb vaid vajalike lubade ja kooskõ-
lastuste riigilõivud tasuda.

MILLIST PROJEKTI VALIDA?

Ehitusprojektid on jagatud nelja staa-
diumisse: eskiisprojekt, eelprojekt, 
põhiprojekt ja tööprojekt. Oluline on, 
et ehitise tellija teadvustaks endale eri-
nevate staadiumite plusse ja miinuseid 
ning valiks endale välja sobivaima tüübi, 
millest lähtuvalt korraldatakse hange ja 
sõlmitakse leping.

Sisulisi ettepanekuid ja alternatiiv-
lahendusi saab kaaluda kõige rohkem 
eskiisi ja eelprojekti faasis. Põhiprojekt 
ja tööprojekt eeldavad, et kõik olulise-
mad otsused on juba tehtud, ning on 
otseselt aluseks ehitustööde tegemiseks. 
Kui tellija on koostanud väga detailse ja 
lõpptulemust kirjeldava lähteülesande, 
on mõistlik sõlmida eelprojekti alusel 
projekteerimis-ehitusleping ning lubada 
ehitajal koostada ehituseks vajalik doku-
mentatsioon. Selline töövõtt annab tun-
tava ajalise võidu ja peale selle saab tellija 
liiga suuri kulutusi tegemata kindluse, et 
projekteeritud hoone vastab äriplaanis 
seatud maksumusele.

Kiiresti muutuvas maailmas on 
sageli näha, et tööprojekti koosta-
mine võib võtta suuremate projek-
tide korral aasta kuni kaks. Selle aja 
jooksul võivad aga ehitushinnad ja ka 
lahendused nii palju muutuda, et val-
minud projekti alusel saadud ehitus-
maksumused ei mahu enam äriplaani 
ja kogu protsessiga tuleb uuesti nul-
list alustada. See on samuti põhjus, 
miks tasub kaasata häid koostööpart-
nereid kohe projekti alguses – see 
aitab lühendada kogu projekti kestust 
ja saada kinnitust seatud äriplaani toi-
mivusele.

PÕLLUMAJANDUSHOONETE 
EHITAMISE ERIPÄRAD NÕUAVAD 
VASTAVAID KOGEMUSI
Iga hoone või rajatis on erinev, aga kui 
võrrelda põllumajanduslikke ehitisi elu-
kondlike hoonetega, siis suurim erinevus 
seisneb kindlasti tehnoloogilises eripä-
ras. Põllumajanduslik hoone on toot-
mishoone, mis on üles ehitatud suuresti 
valitud tehnoloogiliste seadmete-prot-
sesside omapärale, ning kõige olulisem 
on, et hoone vastaks tõesti seatud toot-
misparameetritele.

Elukondlikes hoonetes on kindlasti 
tähtsam hea sisekliima ja visuaalne 
aspekt. Ei saa öelda, et üks on teisest 
keerulisem või lihtsam, aga tihti on 
tootmistehnoloogiast sõltuva ehitise 
rajamine põnevam ja paneb rohkem 
proovile.

Üle 20-aastase kogemuse juures 
mõistame me väga hästi klientide soove 
ja vajadusi ning aitame neil valida komp-
leksi projekteerimisel optimaalseima 
tarbekohase lahenduse. Vähetähtis pole 
ka asjaolu, et objekti üleandmisel võib 
omanik kohe oma põhiäriga algust teha 
– nii pole klientidel tarvis ise seadmeid 

tellida ega ka nende paigaldust ja hää-
lestamist organiseerida. Mapri Ehituse 
soovitustena võib tuua esile näiteks 
Mangeni PM OÜ ja Aaspere Agro lau-
dakompleksid, Andri-Peedo Talu kit-
sefarmi, erinevad silo- ja sõnnikuhoidlad 
üle Eesti. Hetkel tööjärgus suurematest 
objektidest võib nimetada Kehtna Mõisa 
OÜ ja Kaiu LT OÜ laudakomplekse ning 
Baltic Agro AS Väike-Maarja teraviljakui-
vati laiendustööd.

www.mapri.eu

Põllumajandusehitusliku      
projekti tööprotsessi etapid:

• lähteülesande täpsustamine         
tellijaga

• projekteerimine
• ehitamine
• seadmete tarne ja paigaldus
• kasutusloa valmiduses objekti 

üleandmine tellijale



Uued metsaveopostid hea hinnaga 
FOREST STEEL XXL

890€ /  TK

Pakume veel laias valikus 
metsaveotehnikat, kasu-
tatud metsaveoposte, kasu-
tatud tõstukeid ja tõstukite 
kabiine.kabiine.

info@e-raamatupidamine24.ee | www.e-raamatupidamine24.ee | (+372) 58207197

“Meil on teadmised, professionaalsus ja kogemused
metsanduse valdkonna raamatupidamises.”

www.e-raamatupidamine24.ee
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üle Eesti raieõigust,
metsa- ja põllumaad.
üle Eesti raieõigust,
OSTAME

Meie usume endiselt, 
et metsatehingutes on 

oluline ostja usaldusväärsus.

info@ostanmetsa.ee | www.ostanmetsa.ee | (+372) 5048545


