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Demecan tarina

Demecan tarina
Tarinamme on alkanut vuonna 2008 suomalaisella lypsykarjatilalla Haapaveden Lumimetsässä, missä ensimmäiset Demeca-ratkaisut on
kehitetty ja asennettu perustajamme, Pekka
Vinkin, kotitilan robottipihattoon.
Pekka oli jo tätä aiemmin työskennellyt maatilakokoluokan biokaasulaitosten parissa ja nykyisin Kiintomädätys® -teknologiaan perustuvat
biokaasulaitokset ovat osa Demeca-tuoteperhettä. Tuoteperheemme koostuu ratkaisuista,
jotka Maatilat kuntoon™ -sloganimme mukaisesti parantavat maatilojen kannattavuutta sekä
ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia.
Kehitämme tuotteemme yhdessä teidän, asiakkaidemme, kanssa. Miksi? Koska uskomme, että
suomalaisen maatilan toiminnan tuntee parhaiten suomalainen tilallinen. Ja, koska haluamme
tuotteidemme palvelevan juuri sinun tarpeitasi

ja edellytämme, että ratkaisumme ovat huolella
harkittuja ja kestäviä pitkälle tulevaisuuteen.
Ratkaisuidemme toimivuuden tukena on asiantunteva myynti, huolellinen käyttöönotto ja koulutus sekä oma asennus- ja huolto-organisaatio.
Lupaamme käyttää osaamistamme aina laadukkaan maataloustuotannon hyväksi. Me saamme
energiamme puhtaasta, suomalaisesta ruoasta
ja sen tuotannon haluamme varmistaa parhailla
suomalaisilla ratkaisuilla.
Haluamme mahdollistaa maalla asumisen ja
tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta ja hyvinvointia. Lupaamme maatilallesi
kestävää kasvua, ja pystymme lunastamaan lupauksemme tarkastelemalla maatilaasi kokonaisuutena ja tarjoamalla kokonaisuutta parantavia
ja kasvua tukevia ratkaisuja. Tätä on meidän
Maatilat kuntoon™ -ajattelumme.

Yritysarvot


3

Yritysarvot
Yrityksellämme on arvot, jotka ohjaavat kaikkea tekemistämme, ja joihin tukeudumme
niin menestyksen kuin vastoinkäymistenkin hetkellä. Koko henkilökuntamme on sitoutunut noudattamaan arvoja päivittäisessä työskentelyssä. Teemme yhteistyötä vain
arvoihimme sopivien kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

Luottamus ja arvostus
Me arvostamme jokaista asiakasta.
Päätämme yhdessä ymmärrettävän
toimitussisällön.
Korjaamme virheemme.

Rohkeasti yhdessä
Uskallamme vuorovaikuttaa asiakastilanteessa ja
kehittää jatkuvan parantamisen hengessä.

Visiomme on mahdollistaa
maalla asuminen.

Opimme avoimesti uutta.
Annamme ja haluamme palautetta.

Tehtävämme on parantaa maatilojen
kannattavuutta ja hyvinvointia.
Lupauksemme sinulle:
Kestävä kasvu alkaa nyt.

© Copyright Demeca Oy — Toinen painos 2019

Tuloksellinen tekeminen
Demeca on 100% suomalaisomisteinen ja kaikki henkilöomistajat työskentelevät yrityksen
palveluksessa. Kaikki tuotteemme
valmistetaan Suomessa, Haapavedellä.

Haluamme paneutua asiakkaan
liiketoimintaan ja ymmärtää sitä.
Tuotamme lisäarvoa asiakkaalle
kaikissa eri tilanteissa.

Demeca Kuivitus
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Automaattinen
kuivitusjärjestelmä
Vuonna 2007 Pekka Vinkki alkoi ihmetellä automatisoitujen pihattonavettojen kuivitustyötä.
”Edelleenko se tehdään käsin?” Tästä sai alkunsa
patentoidun kuivitusjärjestelmän kehitys.
Demecan kuivitusjärjestelmällä kuivike saadaan
ilman käsityötä kuivana ja tuoreena juuri sinne
missä sitä tarvitaan, suoraan makuualustalle.

Parempi kuivitustulos vähemmällä työllä
Kuivitusjärjestelmä muuttaa työasennoiltaan
rasittavan ja fyysisesti raskaan päivittäisen työn
koneelliseksi. Säästät itseäsi, aikaasi ja työvoimakuluja, ja saat keskittyä eläinten tarkkailuun
ja parsien puhdistukseen, kun kuivike tulee parteen nappia painamalla.
Eläimillä on aina puhdas ja kuiva makuualusta
sekä puhdas ja tuore kuivike. Kuiviketta ei tarvitse varastoida parsissa. Utareterveys ja elinikätuotos paranevat jatkuvan kuivituksen ansiosta.

Automatisoi raskaita päivittäisiä rutiineja,
käytä työaikasi tuottavampaan tekemiseen.
Ei käsin tehtävää kuivikkeen pölyttämistä. Lisää terveitä työvuosia.
Maito heruu paremmin, kun
parressa on mukavaa.

Automaattikuivitus säästää sinulle rahaa monella tavalla. Puhumattakaan säästyneestä työajasta, jonka voit käyttää rutiinityön sijasta tuottoisampaan tekemiseen.

Teknisiä tietoja
Käyttövoima: Huoltovapaa suljettu
akusto (AGM 24V x 38Ah), automaattinen älylataus
Ohjaus: IP65-suojattu radio-ohjain
Omamassa / kokonaismassa:
150 / 300 kg
Purkupohja: Kutteri / Turve /
Sekoitus, Säädettävä
Täyttö: Käsin / Kuljetin / Siilo + kuljetin
Rata: Kohteeseen räätälöity
kuumasinkitty kiskorata
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Ruuvisiilo
Demecan.
Kuivitus
5,5m3

Kuivikkeen varastointi ja siirto
Kuivitusjärjestelmän osaksi suunniteltu siilo varastoi, sekoittaa ja tarvittaessa murskaa kuivikkeen valmiiksi kuivituslaitetta varten ja kuljetin
täyttää laitteen kuivituskierrosten välissä automaattisesti kuivikkeeseen käsin koskematta.

Kuivituslaitteen
lataus- ja
täyttöasema

Pölyisen ja rasittavan työn koneellistaminen on
sijoitus omaan ja työntekijöiden terveyteen ja
kuivituksesta johtuvien selkävaivojen ja hengitystieoireiden vähentämiseen.
Tunnollinen ahertaja

Ruuvisiilo n. 5,5m3

Automatiikan ohjaamana Demeca kuivituslaite kulkee itsenäisesti navetan katossa
kuivittaen sille osoitetut alueet. Kierrosten
välissä se lataa akut ja täyttää kuivikesäiliön. Lehmäntunnistus estää kuiviketta putoamasta eläinten selkään.

Voisitko käyttää litisteviljaa ruokinnassa?
Murskaava n. 4m3 kuivitusjärjestelmän täyttölaite (kuvassa) voidaan varustaa litisteviljan syöttöön sopivilla terillä, jolloin se
on verraton ja helppokäyttöinen
työkalu appeen valmistuksen tehostamiseen!

Parhaat eläimet ansaitsevat
parhaat olosuhteet!

Demeca Kuivitus - asiakastarina

Avustusta kuivitusinvestointiin
– Siirryimme niihin aikoihin käyttämään turvepaaleja ja ne tuntuivat todella raskailta käsitellä.
Siitä asti kuivitusasiaa mietittiin ja kuultiin, että
investointiin voi saada myös avustusta, Mervi
kertoo.

Asiakastarina:

”

Kuivituksen automatisoinnilla merkittävät säästöt
Lehdon tila Vaalassa on nykyaikainen maidontuotantotila, joka on aloittanut toimintansa
sotien jälkeen. Nykyisen isännän, Veli-Pekka
Pikkaraisen, isomummo perheineen aloitti tilanpidon. Matkan varrella tilaa on kehitetty pikkuhiljaa, ja Veli-Pekka aloitti isännöinnin vuonna
1977. Mervi saapui tilalle vuonna 1984, jolloin
tilalla oli vain yksi lehmä.
Parsinavettaan alettiin hankkia lisää lehmiä ja
silloin tilan suunta selkeytyi. Mervi kävi välissä
noin 5 vuotta Kestilän maatalousoppilaitoksella
opettamassa. Vuonna 1991 rakennettiin uusi pihatto. Navettaan tuli kaikkiaan 36 makuupartta.
Pihattorakentaminen ei vielä siihen aikaan ollut
mitenkään suuressa muodissa, ja ihmiset varottelivat, että te ette jaksa kahdestaan hoitaa noin
isoa karjaa.

vaihdos. Tilan poika Jukka-Pekka Pikkarainen
jää jatkajaksi tilan nuoren emännän Anna Niskalan kanssa. Anna kouluttautuu tilalla oppisopimuksella maaseutuyrittäjäksi ja valmistuu vuoden 2017 aikana.

Tavoitteena säästöt ja työnteon
keventäminen
Ape jaetaan ajettavalla apesekoittimella kaksi
kertaa päivässä ja pienkuormaajalla työnnetään
lehmien eteen niin usein kuin keretään. Tarkoitus on tulevaisuudessa automatisoida appeen
jako. Appeen teko on päätetty pitää itsellä. Lomittajille ei ole haluttu antaa sitä vastuuta, koska
onnistunut ruokinta on kuitenkin niin tärkeä osa
kokonaisuutta.

Uusin kahden robotin yksikkö rakennettiin vuosien 2009 ja 2010 aikana, ja silloin sanottiin, että
tämän pitää sitten pyöriä kahdella ihmisellä.

Tilaa on kehitettävä jatkuvasti. Aika ja taloustilanne pakottavat nyt automatisoimaan töitä, ja
tilalla on haluttu lähteä siihen mukaan. Sillä tavalla työnteosta saa mielekkäämpää ja kevyempää. Tämä on ollut yhteinen näkemys jo pitkän
aikaa tällä tilalla.

– Aika ja ajatusmaailmat maataloudessa ovat
muuttuneet valtavasti. Kyllä tämän kokoisessa
systeemissä karjanhoitotyö vaatii vähintään 2,5
henkilöä jatkuvasti, Mervi toteaa.

– Kävin Pohjolan Maidon syysmarkkinoilla 2012
ja tapasin siellä Demecan miehiä. He esittelivät
automaattikuivitusta. Ajatus lähti muhimaan,
että josko tuollainen meillekin, Mervi muistelee.

Hyppy robottiaikaan

Kaksi vuotta sitten tilalla aloitettiin sukupolven-

Avustusta yritettiin hakea MYEL-vakuutuksesta
Mervin selkävaivojen vuoksi. Kelalle tehtiin hakemus, mutta vastaukseksi tuli, että Mervin pitää
lähteä toiseen ammattiin, kun ei jaksa kantaa
paaleja. Lopulta avustusta hankintaan saatiin
ELY-keskuksen normaalin investointitukihakemuksen kautta.
– Aikaisemmin jouduimme käyttämään vierasta
työvoimaa kuivutuspaalien kantamisessa ja levittämisessä. Nyt emme tarvitse palkkatyövoimaa ja sehän on meille selvää säästöä. Nuorta
isäntää joutuu vaivaamaan kuivitussiilon täytössä. Sehän se vasta kallista hommaa on, kun minä
sen siilon kurottajalla täytän, Veli-Pekka nauraa.

Lehmät eivät ole säikkyneet laitetta
Itse kuivitustyö tilalla on nyt siis automaattista.
Kuivituslaite levittää kuivikkeen suoraan parsiin, ja automaattinen täyttöjärjestelmä purkaa
turpeen varastosiilosta suoraan kuivituslaitteen
säiliöön.
– Kone menee välillä eri suuntiin, kun niitä nappuloita painelee. Onneksi tämän laitteen automatiikka kestää nappuloiden näpelöintiä, eikä
tietokone sekoa virhepainalluksista, Veli-Pekka
toteaa.
– Kerran tilan työmies työnsi apetta pienkuormaajalla ja ihmetteli kun kuivituslaite alkoi yhtäkkiä pudotella turvetta latausasemalla. Vähän
aikaa ihmeteltyään hän hoksasi, että langaton
kaukosäädin on taskussa napit pohjassa. Järjestelmä on onneksi suunniteltu niin, etteivät
tällaiset hauskatkaan kommellukset aiheuta sen
isompia ongelmia, Veli-Pekka kertoo.

Automatisoinnilla euroja tilille
Kuivituslaitteen hankintaa piti tietysti perustella
rahoittajalle eli pankille ja investointitukihakemukseen. Asiaa laskettiin tosissaan, mutta no-
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peasti todettiin, että kuivituksen automatisointihan todella tuo euroja tilille. Kaikkiaan vuotuiset
säästöt ovat noin 30 000 euroa.
– Työkustannuksissa meidän tilalla säästetään
lähes 10 000 euroa vuodessa. Ja turve voidaan
hakea nyt traktorilla itse lähisuolta. Ennen kuivitusjärjestelmää käytimme paaliturvetta, jonka
hinta on nelinkertainen nykyiseen irtotavaraan
verrattuna, Veli-Pekka muistelee.
– Demecan myyjä aidosti haastoi meitä, että
miksi te käytätte sitten paaliturvetta? Olimme
kyllä kokeilleet irtoturpeen käyttöä, mutta ainakin meidän navetassa sen kantaminen käsin oli
todella työlästä. Siirryttyämme irtoturpeeseen,
kuivikemateriaalin säästö meidän tilalla on noin
20 000 euroa vuodessa, Veli-Pekka summaa.

Tilanne tänä päivänä
Demecan toimesta asennettu kuivitusjärjestelmä on ollut käytössä nyt noin puoli vuotta. Kuivitusjärjestelmän laitteet toimivat erittäin hyvin.
Muutamia lähinnä säätöteknisiä asioita on paranneltu matkan varrella.
– Asennukseen olemme erittäin tyytyväisiä. Olimme varanneet alkuperäisen asennusaikataulun
mukaan kaksi lehmäpaimenta asennustyön
ajaksi. Aikataulu kuitenkin muuttui, emmekä
saaneet järjestettyä paimenia. Yllätykseksemme
asentajat olivatkin tottuneita ammattilaisia ja
ohjailivat itse lehmiä työn ohessa. Turhaan olisimme ketään siihen ottaneet, Veli-Pekka toteaa
tyytyväisenä.
– Lehmien käyttäytyminen ja lypsy eivät häiriintyneet mitenkään asennuksen aikana, Anna jatkaa.
Pikkaraisen työmaalla ollut asentaja Ossi Murtoperä havahtui, että kerta kaikkiaan automaattinen kuivitus pitää saada joka navettaan. Niinpä
Ossi lähteekin Savonmaalle levittämään kuivituksen ilosanomaa ja siirtyy Demecan myyntiosastolle.
Lehdon tilalla arki jatkuu nyt astetta kevyempänä. Isäntäväellä on enemmän aikaa keskittyä
eläimiin ja toiminnan kehittämiseen. Eikä sovi
unohtaa lisääntynyttä yhteistä vapaa-aikaa.

Demeca Navetan ilmanvaihto
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Navetan ilmanvaihto
Demecan luonnolliset ilmanvaihtoratkaisut ovat
kehittyneet erilaisten kohteiden ja asiakastarpeiden kautta palvelemaan kaikenlaisia maatiloja.
Valmistamme tuotteemme Haapavedellä parhaista materiaaleista. Käytämme vain molemmin puolin UV-suojattuja ja korroosiota kestäviä
materiaaleja, jotka kestävät Suomen säätä haurastumatta ja kellastumatta.

Parempi sisäilma – lisää maitoa
ja lihaa
Sisäilman laadulla ja lämpötilan hallinnalla on
tutkitusti huomattavia vaikutuksia tuottavuuteen. Asiakkaillamme on todella hyviä kokemuksia tuotostasojen huomattavasta noususta.
Ilmanvaihtoinvestoinnin takaisinmaksuaika on
yleensä todella lyhyt.

Parempi ilmanvaihto navetassa,
enemmän maitoa ja lihaa.
Terveemmät eläimet, vähemmän
lääkärikuluja ja antibiootteja.
Ei huippuimureita – sähkönkulutus ja melu alas.

Ilmanvaihdon ohjaus
Demeca-ilmanvaihtotuotteita voi ohjata portaattomasti joko veivattavalla käsikäytöllä tai
lämpötilaohjatun automatiikan avulla.

Terveemmät eläimet
Hengitystiesairaudet laskevat tuotosta ja kasvua. Kostea ja liian lämmin sisäilma edistävät
bakteeritoimintaa ja lisäävät utaretulehduksia.
Parantamalla sisäilmaa saadaan merkittäviä
säästöjä lääkintä- ja eläinlääkärikuluissa. Äänetön ilmanvaihto ilman huippuimureita vähentää meluperäistä stressiä ja lisää tuottavuutta.
Kärpästen määrä navetassa vähenee, kun ilmanvaihto toimii optimaalisesti.
Tuotevalikoimaan kuuluvat säädettävät kennoikkunat, ilmanvaihtohormit, valoharja sekä
saranaluukut. Tuotteet sopivat saneeraukseen ja
uudisrakentamiseen.
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Demeca Navetan
Asiakastarina:
ilmanvaihto

Kennoikkunat

Saranaluukut

Kennoikkunat ovat nostettavia seinäluukkuja,
jotka soveltuvat remonttikohteissa lisäilmanvaihtoon ja uudiskohteissa ainoiksi tuloilmaluukuiksi. Demeca kennoikkunat rakentuvat tiivistä
ja tukevasta rakenteesta, ulkoa ja sisältä UV-suojatusta kennolevystä, kuumasinkityistä runkorakenteista ja alumiinikehyksistä. Kokonaisuuden
viimeistelee osaava asennus ja säätö.

Demeca Saranaluukut ovat erinomainen ratkaisu tuloilmanvaihtoon, kun luukut sijoitetaan seinäelementin päälle liimapuuväleihin. Luukkuja
käytetään luotettavalla hammastankomekanismilla.

Satojen navetoiden kokemuksella asiakkaidemme tyytyväisyys kennoikkunoihin on erittäin korkea. Korkealuokkaiset tiivisteet toimivat hyvin
vaihtelevissa sääolosuhteissamme. Ikkunat pysyvät jämäkästi paikoillaan, eivätkä kennolevyt
kellastu. Ja kaikkein tärkeimpänä: helppokäyttöiset ikkunat tehostavat luontaista ilmanvaihtoa
ja lisäävät tuottavuutta sekä eläinten viihtyvyyttä. Tämä tarkoittaa selvää rahaa tilalliselle.

Valoharja
Valoharjan rakenne toteutetaan kuumasinkityistä teräsristikoista, jotka katetaan UV-suojatulla,
kirkkaalla valokatteella. Ratkaisu sisältää myös
avattavat ilmanvaihtoluukut sekä tuuliohjaimet,
jotka estävät lumen kertymisen luukkujen läheisyyteen. Kaikki harjalla sijaitsevat osat ovat
täysin huoltovapaita. Valoharja on ylivoimainen
poistoilmaratkaisu suuren avattavan pinta-alansa vuoksi varsinkin silloin kun sisä- ja ulkoilman
lämpötilaero on pieni. Kylmillä ilmoilla rakenteen tiiviys ja eristävyys on erinomainen.

Ilmanvaihtohormit
Demeca ilmanvaihtohormit ovat tehokkain ratkaisu saneerauskohteiden ilmanvaihdon tehostamiseen. Matalissa navetoissa hormien lisäys
yhdessä avattavien kennoikkunoiden kanssa tehostaa ilmanvaihtoa merkittävästi ja lisää navetan luonnollista valoisuutta.

Kennolevyverhous

Kennooikkunat soveltuvat niin lyspylehmänavettaan kuin
vasikkalaankin. Portaattoman säädettävyyden ansiosta
lämpötila ja ilmankosteus pysyvät aina halutulla tasolla.

Kennolevysta saa näyttävän ja runsaasti luonnonvaloa sisään päästävän verhouksen esimerkiksi navetan päätyyn. Verhous kestää kellastumatta rankat sääolosuhteet ja eristää hyvin
lämpöä.

Luukkumateriaali			
Alumiinikehystetty kirkas polykarbonaattikennolevy
					UV-suojattu
Käyttö					
Käsikäyttö tai lämpötilaohjattu automaatti + käsikäyttö
Sähköliitäntä				
1~ 230VAC (valovirta pistotulpalla), 0,25 kW / luukkuryhmä
Kondenssiveden käsittely		
Huomioitu kaikissa malleissa, kumitiiviste
Lintuverkot				Vakiona kaikissa malleissa

Polykarbonaattilevystä valmistetut ilmanvaihtohormit päästävät runsaasti luonnonvaloa
navettaan ja poistavat ilmaa tehokkaasti

Hormien käsikäyttöinen säätölaite

Demeca Navetan ilmanvaihto - asiakastarina

15

Asiakastarina:

”

Karjan tuotos kasvoi IV-remontin myötä 12000 kg

Eläinlääkäri alkoi puhua vuosi sitten marraskuussa navetan ilmanvaihdon parantamisesta ja
sen merkityksestä eläinten hyvinvointiin.
Keväällä sitten tuli tankin päälle tonkkapostina
DEMECAN mainos kuin tilauksesta. Soitin heti
myyjälle ja sopimus kennoikkunoista ja hormeista tehtiin nopeasti.
Ilmanvaihdon parantamisen jälkeen säilörehun
syönti lisääntyi ja tuotostasot nousivat näppituntumalla 400 - 500 kg/lehmä/vuosi! Tarkoittaa
meillä 10 000 - 12 000 kg lisää maitoa vuodessa.

Kennoikkunat ja hormit soveltuvat niin
saneerauskohteisiin kuin uudisrakennuksiinkin

DEMECA kennoikkunat ja hormit on paras investointi pitkään aikaan meidän tilalla. Tuotos
ja eläinten hyvinvointi ovat parantuneet niin
paljon, että takaisinmaksuaika on meillä max. 2
vuotta.
Myyjän palvelu oli asiallista ja reilua. Asennustyö
sujui todellamallikkaasti ja tuote on erinomainen. Kyllä tämä ainakin meillä on niin hyvä juttu!
Pasi Kiljala, Reisjärvi

Jos karjasi maito- tai lihatuotos putoaa merkittävästi etenkin kesällä,
ja olet suunnitellut tekeväsi navetassasi tuotosta parantavia muutoksia, olemme laatineet sinua varten laskurin, jonka avulla voit nopeasti
arvioida ilmanvaihtoremontin vaikutusta tuotokseen.
Saat heti konkreettisen arvion huonon ilmanvaihdon takia menettämästäsi tuotannon määrästä sekä laskelman, kuinka paljon ilmanvaihdon parantaminen navetassasi voi parantaa tilannetta.

Portaattomasti säädettävä
luonnollinen ilmanvaihto

Tee laskelma netissä, tuloksen saat heti ilman odottelua:

www.demeca.fi/iv-laskelma

Automatiikalla tai käsin
Demeca-ilmanvaihtotuotteita voi
säätää joko manuaalisesti tai jättää
säätämisen lämpötilaohjatun automatiikan huoleksi.

Demeca lietteenkierrätys ja lietepumput

Lietteenkierrätys
ja lietepumput
Demeca Lietteenkierrätys on koeteltu ja toimiva ratkaisu ongelmallisiin navetoihin, joissa liete ei liiku kuiluissa tarpeeksi
hyvin. Tukkeutuvat ja tulvivat kuilut aiheuttavat viljelijälle paljon ylimääräistä työtä ja eläimille sorkka- ja utarevaivoja.
Demeca Lietteenkierrätyksessä kuilun lietettä syötetään
Kaira-lietepumpulle, jonka tehokas moottori ja erityisesti lietelannalle suunniteltu terästö murskaavat ja homogenisoivat
lietteen. Käsitelty liete pumpataan takaisin kuiluun sinne, missä juoksevampaa lietettä tarvitaan. Vähitellen kuilun sisältö
muuttuu paremmin virtaavaksi ja lieteongelmaa pysyy poissa.
Lietteenkierrätysjärjestelmällä saat lietekuilut toimimaan riippumatta kuilujen syvyydestä. Sinun ei tarvitse käyttää aikaa
kuilujen sekoitteluun eikä lietetta tarvitse jatkaa vedellä.

Demeca Kaira -lietepumppu

Ei enää lietteen jatkamista vedellä ja
vellomista laudanpätkällä
Juokseva, homogeninen liete virtaa
kuiluissa ja levittyy pellolle paremmin
Älykäs ohjaus poistaa tukokset
rasittamatta moottoria

Demeca Kaira-lietepumppu on kehitetty alkuperäisestä Demeca MRP-pumpusta, joka suunniteltiin varmatoimiseksi ja
tasalaatuista lietettä pumppaavaksi biokaasulaitoksen syöttöpumpuksi. Pumppu on lietratkaisuidemme sydän. Pumpun
nimi kuvaa mm. sen ainutlaatuista kykyä pureutua vaikeaankin lietteeseen. Pumpun murskausterästö tekee lietteestä
tasalaatuista niin, että sitä voidaan käyttää automaattiseen
kuilujen huuhteluun. Pumpun ohjaus selvittää heinätukot
ja jälkeiset älyllä moottoria tarpeettomasti rasittamatta ja
ilman, että pumppua tarvitsee nostaa kaivosta.

Teknisiä tietoja
•

Sähkömoottori 11 kW, taajuusmuuttaja 15 kW

•

Älykäs ohjausjärjestelmä, työ- ja taukoautomatiikka, tasainen lietteen siirto 24h/vrk

•

Automaattinen tukoksen poisto

•

3 eri pituutta + 400mm säätövara 50mm välein

•

Lisävarusteena pumppuun saatavana mm.
pinnanmittaus, automaattinen 3-tieventtiili,
hälytysvalo/tekstiviestihälytys

•

Vaihdettavat kuluvat osat
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Esimerkki:

Demeca lietteenkierrätys ja lietepumput
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Kaira-pumpun käyttökohteita:

Navetan lietteenkierrätys ja -pumppaus
Putkilinja

•

Lietteen sekoittaminen, homogenisointi ja
kierrättäminen navetan kuiluissa sekä pumppaaminen navetasta varastoaltaisiin

•

Pitkän matkan pumppauksissa esikäsittelyyn
ja syöttöpumppuna erilliselle siirtopumpulle

•

Biokaasulaitoksen syöttöpumppuna

Älykäs ja helppokäyttöinen taajuusmuuttajaohjaus pitää pumpun aina toimintavalmiina ja
mahdollistaa lietteen tasaisen liikkumisen kuiluissa.
Ohjaus suojaa pumppua ja huolehtii automaattisesti pumpun säännöllisestä puhdistuksesta. Se
suorittaa puhdistusajon tarvittaessa myös esim.
ylikuormitustilanteissa estäen tukkeumat.

Lietepumpun ohjaus

Pumppauspiste
lietekuilussa

Lietevarastoaltaaseentaibiokaasulaitokseen

1

6

2

5

Lietekuilu

4

Automaattinen
3-tieventtiili
3
Lietekaivo

- Kaira-lietepumppu
- paineenkorotuspumppu
tarvittaessa
- Sijoitus lämpöeristettyyn
tilaan (esim. pumppukoppi)
- Ks. periaatekuva viereisellä sivulla

1. Demeca Kaira-lietepumppu
2. Paineenkorotuspumppu
3. Automaattinen 3-tieventtiili
4. Käsikäyttöinen 3-tieventtiili
5. T-haara
6. Palloventtiili (sulku)

Demeca lietteenkierrätys ja lietepumput - asiakastarina

kuitenkin suostumaan, vaikka vielä papereita tehdessäkin olimme varmoja, ettei tämä toimi meillä
kuitenkaan. ”Uskokaa nyt jo, kyllä se toimii!” oli Johanneksen vastaus. Kyllä se oli se asiantuntemus,
mikä vakuutti.

Ihana huomata, että yritys kantaa
vastuunsa loppuun asti

Asiakastarina:

”

Yli 30 vuoden laudalla melominen jäi historiaan

Minna ja Juha Kiilin maitotilalla Sastamalassa vallitsee leppoisa tunnelma. Navettaa sen rakentamisesta, aina vuodesta 1984 asti piinannut lieteongelma ratkesi lähes kertaheitolla loppukesästä 2017,
kun Minna luki iltapäiväkahvilla lehdestä tarinan
isännästä, joka oli päässyt eroon ainaisesta ”lautajumpasta”.
Kiilit tulivat Minnan kotitilan isäntäväeksi 2000-luvun alussa, missä Minna jo pikkutyttönä oli ollut
mukana todistamassa lietteen kanssa tuskailua. –
Minun tehtäväni oli pitää lehmiä ylhäällä ja kuivata,
kun äiti ja isä yhdessä laittoivat lietettä eli veden ja
laudan kanssa melomalla yrittivät saada kuilut virtaamaan, Minna muistelee.
– Lietekourut tässä navetassa ja vuonna 2007
valmistuneessa laajennuksessa ovat aina olleet
kertakaikkisen huonosti virtaavat, Minna jatkaa. –
Mikään ei ole koskaan auttanut, ei kuivikkeen vaihto eikä kuivikemäärän vähentäminen. Vettä on laskettu paineella kouruihin vuosien saatossa valtavat
määrät ja työaikaa tuhlattu pelkkään paskan melomiseen reilusti toistakymmentä tuntia joka viikko.
– Kiertelin messuilla, soittelin firmoihin ja kyselin,
että eikö tosiaan ole mitään toimivaa lietesysteemiä, Juha kertoo. – Olimme suunnitelleet kuivalannalle vaihtamista ja viimeisenä keinona jopa

lehmien lähtöä, Juha jatkaa. – Molemmilla oli ollut
pinna tiukalla lieteongelman takia etenkin viimeiset
puoli vuotta, kun kesän sääkin oli mitä oli.
– Lieteongelma rajoitti jo meidän perheen sosiaalisia suhteitakin. Lapsia näki harvoin ja eikä kyläilylle
tahtonut löytyä aikaa. Aina ennen joulua melottiin
kourut mahdollisimman tyhjiksi, sitten pidettiin
pari päivää vapaata ja jo tapanina taas pää punaisena lietteen kimpussa. Ja aina oli selkänahassa ikävä
tunne, että mitä useamman päivän lietteen laittoa
venyttää, sitä isompi homma siellä on vastassa,
Minna kertoo.

– Asennuspäivänäkin Minna oli vielä skeptinen, että
perutaan kaupat, mutta onneksi Juha piti päänsä, ei
varmaan peruta, isäntäväki kertoo yhdessä. – Sitten
lähtee vaikka lehmät, jos tämä ei toimi, mutta pakko kokeilla. Jotain täytyy nyt tapahtua, ei kukaan
voi koko ikäänsä viettää navetassa ja meloa paskaa.
– Oli muuten tosi hyvällä huumorilla varustettuja asentajia, meillä oli hauskat kaksi päivää, Juha
muistelee. – Asentajat loksauttivat putket ja pumput paikoilleen ja kertoivat, että ”tulee tässä mitä
tahansa ongelmia, niin loppuviimein tämä kyllä
pelaa. Niin kauan täällä käydään, että tämä pelaa.”
– Alkuun liete olikin niin hankalaa, että se ei meinannut heti lähteä virtaamaan, ja ehdimme jo
säikähtää, että eikö systeemi toimikaan. Soitimme,
ja Demecalta tuli asentaja paikalle ja laittoi ajan
kanssa säädöt kohdilleen ja opasti parhaan tavan
käyttää systeemiä, Juha kertoo.
– Jo alkoi tapahtua ja kuilujen sisältö muuttua juoksevaksi. Sen koommin ei ole enää lietettä käsin laitettu!

– Kun näin lehdessä Demecan asiakkaan lietetarinan, jäi iltapäiväkahvi kesken ja juoksin siltä istumalta suoraan Juhan luokse navettaan. Pari päivää
vielä mietittiin skeptisinä, mutta lopulta soitettiin
Demecalle ja sovittiin edustajan kanssa treffit, Minna nauraa.

– Ihana huomata, että on olemassa yritys, joka oikeasti kantaa vastuunsa loppuun asti! Emme ole tottuneet siihen alan yritysten kanssa asioidessamme.
Usein asiakas jätetään yksin, kun ongelmia tulee.
Mutta ei teidän firma. Asentaja hoiti asiaa niin kauan, että kaikki oli kunnossa ja liete liikkui, Minna
kertoo. – Ja puhelimessa on saanut aina sellaisia
neuvoja, että asian oikeasti ymmärtää.

Myyjän asiantuntemus vakuutti

Laudalla melominen on historiaa

– Demecan myyjä, Johannes, tuli paikalle, käveli
navetalla, kokeili kouruja laudalla, kurkisti lopuksi
kokoojakuiluunkin ja totesi, että ei mikään ongelma, kyllä tämä saadaan toimiaan. Ajattelin, että
mistähän hoidosta tämä on karannu, puhuu aivan
pölhöjä, Juha nauraa. – Jotenkin sai meidät

Kiilin tilalla lietteenkierrätys on ollut käytössä
elokuusta 2017. Iltanavetan aikaan lyhyellä puolella
pidetään pumppuja käynnissä noin 30 min/kouru.
Pitkällä puolella kierrätys jätetään yöksi automaattikäytölle ja aamulla kaikki kourut ovat tyhjiä.
Lietekaivoon asennettu Demeca MRP-lietepump-
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pu murskaa ja notkistaa paksunkin lietteen. Juoksevaa lietettä kierrätetään Wangen-ruuvipumpun
avustuksella takaisin lietekouruihin, kunnes kourujen sisältö muuttuu kokonaan virtaavaksi.
– Ero entiseen on valtava. Tuntuu uskomattomalta,
että se hermoja ja parisuhdetta raastanut laudalla
melominen on ihan oikeasti historiaa, Minna huokaisee. – En oikein vieläkään voi uskoa, että meidän
ei tarvi taas mennä laittamaan lietettä, se aika on
vielä niin tuoreessa muistissa. Vihdoinkin navetassa
voi keskittyä tärkeimpään, eli eläimiin!
– Juhakin sai keskittyä viimeisimpään rehuntekoon
rauhassa eikä hänen tarvinnut murehtia, kuinka
minä jaksan taistella lietteen kanssa. Nyt on myös
enemmän aikaa ja energiaa olla lasten kanssa.
Lapset olivatkin alkuun ihmeissään, että eikö äiti
olekaan koko aamupäivää navetassa!
– Kärpäsentoukkia ei ole enää sen koommin
näkynyt, kun niillä ei ole enää kasvualustaa. Kunnan vettä ei enää tarvitse laskea paineella kouruihin. Säiliön liete on nykyisin tasalaatuista ja notkeaa. Oma jaksaminen on kaikin puolin parempaa.
Systeemi toimii kuin unelma, Juha summaa.
– Olemme kaikille kehuneet tätä uutta lietesysteemiä. Suuri ongelma maatiloilla on, että vaikeuksia ja epäkohtia ei välttämättä haluta nähdä eikä
avata suuta. Takuulla Suomessa on useita muitakin
tiloja, joilla väsytään lieteongelman kanssa, mutta
siihen on turruttu, eikä ehkä kehdata myöntää, että
omassa navetassa liete ei liiku.
– Jos Suomesta vaan löytyy toinen Minna ja Juha
– ja varmasti löytyy – jotka ovat yhtä äärettömän
kyllästyneitä lietteen laittoon, eivätkä löydä
mistään siihen ratkaisua, vaikka ovat kaikki vaihtoehdot kokeilleet, niin soittakaa heti Demecalle. Siellä
on sellaiset kaverit töissä, että oikeasti paneutuvat
teidän asiaan ja haluavat auttaa.
– Kahta en ikinä vaihtaisi pois, toinen on pienkuormaaja ja toinen on Demecan lietepumppu! Minna
nauraa.
Minna ja Juha Kiili, Sastamala

Demeca ohjauskeskukset

Demeca
ohjauskeskukset
Suunnittelemme ja valmistamme kaikkien
laitteidemme ohjauskeskukset itse. Demecan
tuotteet ovat aina käytössä haastavissa olosuhteissa, haastavien materiaalien käsittelyssä miehittämättömässä käytössä. Sitä kautta meille on
kasvanut vahva osaaminen erilaisten materiaalinkäsittelyhaasteiden ratkomiseen ohjauksen
älykkyyttä lisäämällä.

Maailman parhaista komponenteista tehty
Rakennamme ohjausjärjestelmät kustannustehokkaasti Vacon-taajuusmuuttajilla niiden
erikoissovelluksia hyödyntäen sekä Beckhoffin
logiikkaohjaimia ja ohjauspaneeleita käyttäen.
Älykkäästi toimiva ohjaus selvittää jumi- ja häiriötilanteet itsenäisesti. Vältät turhat käyttökatkokset.

Oikea mitoitus ja älykäs ohjaus varmistavat
käytön edullisuuden ja turvallisuuden.
Taajusmuuttaja säätää nopeden
ja tehon aina tilanteen mukaan
Itsenäinen palautuminen
häiriötilanteista

Taajuusmuuttaja ohjaa moottorille syötettävää
virtaa ja hallitsee sitä kautta käytettävää voimaa.
Voimaa tarvitaan, mutta usein sitä on tarpeen
myös rajoittaa. Oikealla mitoituksella, oikeilla mittauksilla ja älykkäällä ohjauksella myös
moottorikäytön turvallisuutta voidaan lisätä helposti.

Älyä moottorikäyttöön kustannustehokkaasti
Taajuusmuuttajalla varustetun moottorikäytön
voi helposti valjastaa ohjaamaan koko prosessia
lisäämättä yhtään ohjauskomponenttia. Demeca
ohjauskeskus varmistaa kustannustehokkaimman tavan saada prosessista älykäs, säädettävä
ja helppokäyttöinen kokonaisuus.
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Biokaasulaitokset
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Biokaasulaitoksen gPower-yksikön
asennus työmaalla huhtikuussa 2018.
Yksikkö on rakennettu tehdasolosuhteissa
ja nostetaan valmiina paikoilleen.

Biokaasulaitokset
Biokaasulaitoksissamme kiteytyy koko toimintamme ja osaamisemme ydin. Biokaasulaitos
on suunniteltu osaksi maatilan normaalia ravinnekiertoa ja se kasvattaa tilan energiaomavaraisuutta, tehostaa ravinnekäyttöä ja pienentää
ravinteiden ympäristövaikutuksia. Laitos tuottaa
hyötyä niin viljelijöille, kuluttajille, eläimille, ympäristölle kuin yhteiskunnallekin.

jopa myydä edelleen. Laitos on testattu toimivaksi kotimaamme olosuhteissa ja sen hankinta
on kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä.
Lue lisää Biokaasulaitokset-esitteestämme ja
keskustele biokaasuasiantuntijoidemme kanssa tilallesi sopivasta ratkaisusta.

Uuden Kiintomädätys® -teknologian ansiosta
laitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuivia jakeita yhdistäen kuiva- ja märkämädätyksen
parhaat puolet. Laitoksen syötteen pääkomponentti on tuotantoeläinten lietelanta. Lisäksi voit
syöttää laitokseen myös esim. ylivuotiset rehut,
jotka on usein hankala hävittää.
Moduulirakenteensa ansiosta laitos voidaan valmistaa pitkälle tehdasolosuhteissa ja laitosta
voi muunnella ja kasvattaa ja se on mahdollista

Tuota puhdasta energiaa oman karjan
lannasta sekä esim. ylijäämärehuista

Lannoite
pellolle

Rehu

Ei enää lietettä suoraan altaisiin

Paranna lietteen lannoitevaikutusta,
vähennä ostolannoitteiden määrää
Vähennä ympäristön ravinnekuormaa ja kasvihuonepäästöjä

Mädätysjäännös
varastoaltaisiin

Lanta ja
ylijäämärehu

Kuiviketuotanto
mädätysjännöksestä
Sähköä + lämpöä
Biometaanin tuotanto

Leasingrahoitus

Paranna tilasi kannattavuutta vyötä kiristämättä

Suomessa elää tiukassa perinne, jonka mukaan
kaikki kalliitkin koneet ja laitteet pitää omistaa itse
ja hankkia mieluiten käteisellä.

Sinun tai perheesi ei tarvitse jäädä nälkäkuurille parantaaksesi maatilasi taloudellista tilaa. Eikä sinun tarvitse säästää
vuosia hankintaa varten.

Yritysmaailman puolella hankintojen rahoittaminen ja leasing ovat jo pitkään olleet verraton tapa
pitää kalusto ajan tasalla sitomatta siihen kuitenkaan suuria määriä käteisvaroja.

Investointi navetan tuottavuuden parantamiseen helpottaa tulopuolta välittömästi, mutta tässä maailman ajassa rahan
käyttäminen uusiin laitteisiin ja ratkaisuihin voi ymmärrettävästi pelottaa.

Miksi leasingrahoitus?

Haluamme lievittää tuskaasi. Tarjoamme
yhdessä kumppanimme GRENKEN kanssa
tuotteillemme leasingrahoituksen, jonka
avulla saat tuotosta lisäävät investoinnit
heti käyttöösi ilman, että joudut tyhjentämään käteiskassaasi tai istumaan pankissa lainaneuvotteluissa.

Maatilojen arjen tiukentuessa investointi tuottavuuden kasvuun ja uusiin tehokkuutta tuoviin ratkaisuihin on väistämätöntä.
GRENKE-leasingrahoitus auttaa sinua hyötymään
uusista ratkaisuista ja teknologioista ilman taloudellista riskiä. Leasing on helppo, edullinen ja turvallinen ratkaisu ostamisen sijaan.

Sinulle helppo ratkaisu
Leasingissa et omista laitteita, vaan maksat niistä
käyttömaksua. Tiedät tarkalleen etukäteen joka
kuukauden kiinteät kulut hankinnastasi ja voit budjetoida rahaa muuhun toimintaan tehokkaammin.
Voit myös unohtaa paperisodan pankin kanssa. Demeca-myyjäsi täyttää yhdessä kanssasi sopimuspaperit ja lähettää ne puolestasi eteenpäin sähköisesti. GRENKE käsittelee hakemuksesi saman päivän
aikana, jonka jälkeen saat valmiit sopimuspaperit
allekirjoituksia varten.
GRENKE on Demecan kumppani leasingrahoituksessa. Kysy lisää Demeca-myyjältäsi.

Leasingrahoituksen
edut maanviljelijälle
Pääset heti tuotteiden asennuksen jälkeen nauttimaan tuotosta parantavan
investointisi tuloksista, eikä sinun tarvitse
turhaan rasittaa kassaa tai odotella takaisinmaksuajan loppuun.
Sijoita hankintoihin suunnitellut rahat
maatilan kehittämiseen, missä ne tuottavat paremmin.
Säästät käteisvaroja muihin tarpeisiin
etkä ole sidottu tuotteisiin pysyvästi.
Säästät veroissa, koska leasinghankinnat
voidaan vähentää täysin verotuksessasi
Oma pääoma ei tarpeettomasti kuormitu
suurista kertahankinnoista.
Tiedät aina etukäteen kiinteät kulut sopimuksen laitteista ja voit budjetoida tehokkaammin.
Saat takuuvarmasti nopean luottopäätöksen ja hankinta on helppoa

www.grenkeleasing.fi

Sopimus on joustava: Halutessasi voit
vaihtaa leasinglaitteita uusiin sopimuskauden aikana.

Yhteystiedot
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Yhteystiedot
Myynti

040 761 6000
Huoltopäivystys

Toimisto
Uusitie 81
86600 Haapavesi

050 331 1775

Tuotanto
Haapakoskentie 85
86600 Haapavesi

Oman aluemyyjäsi ja muun henkilökunnan
yhteystiedot löydät osoitteesta www.demeca.fi

Sähköposti

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla, soittamalla,
tekstiviestillä sekä WhatsApp-viestillä.

info@demeca.fi

www.demeca.fi

Demeca Huolto
Me tarjoamme huollon, varaosat ja tehdaskunnostuksen kaikkiin tuotteisiimme.
Huolto- ja varaosalupauksemme on: ”Jos laite ei toimi, laitetaan se kuntoon”. Lupaamme myös, että jos löydät tarvittavan varaosan
muualta halvemmalla kuin meiltä, kerro se
meille, niin saat osan meiltä samaan hintaan.
Samalla mekin saamme aina suoran palautteen siitä, että jokin kohta kaipaa parempaa
suunnittelua.

Huoltopalvelun avulla pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme jatkuvasti luotettavasti toimivan järjestelmän. Te, asiakkaamme olette
ratkaisujemme toimivuuden parhaimmat asiantuntijat, ja yhdessä teidän kanssanne kehitämme niistä jatkuvasti paremmat.

Demeca huolto- ja varaosapäivystys
palvelee numerossa 050 331 1775
(soitto / tekstiviesti / WhatsApp)

#maatilatkuntoon

www.demeca.fi

