Tekniikkaa kasvihuoneisiin - tänään.
Olemme palvelleet ammattiviljelijöitä jo useampien vuosikymmenien ajan ja tavoitteenamme
on löytää jokaiselle viljelijälle yksilölliset, parhaat ja nykyaikaisimmet tekniset ratkaisut juuri
hänen tuotantoansa varten.
Olemme käytettävissänne
Uudessa esitteessämme esittelemme mielenkiintoisia uusia ja markkinoilla jo hyväksi todettuja, tuttujakin tuotteita. Hyvien laatutuotteiden lisäksi osaamisemme on asiakkaan käytössä,
neuvomme ja annamme ohjeita aina asiakkaan toiveiden ja tarpeen mukaan.
VALOTUS
Meiltä uuden sukupolven tehokkaat LED-valaisimet.
Teemme tarjouksen kohteen mukaan joko hybridivalotuksena (LED + Nah yhdessä) tai kokonaan LED-valotuksena.
Gavitan tehokkaat suurpainenatriumvalaisimet
Gavita on markkinoiden tunnetuin kasvihuonevalaisinyritys. Gavita on keskittynyt yli 30 vuoden ajan kasvihuonevalaisimien valmistukseen ja kehittämiseen, josta hyvänä
esimerkkinä on GAN-valaisimet, jotka ovat näyttäneet
valotuksen suunnan vuodesta 1995 alkaen.
Tiesitkö! Elektronisella kuristimella varustettu
GAN Electronic 600W valaisin antaa jopa 11% enemmän
kasvutehoa!
VALAISIMIEN SYYSHUOLTO
Lamput suositellaan vaihdettavaksi 10 000-12 000 käyttötunnin välein. Heijastimet puhdistetaan tai tarvittaessa
vaihdetaan. Uudella heijastimella valo lisääntyy jopa 40%.
Kaikki parhaat merkit vaihtolampuissa:
Lucalox™PSL, PHILIPS ym.
VALAISINKISKOT
Oma SCH-valaisinkiskomallimme varjostaa mahdollisimman vähän ja se tehdään asiakkaalle määrämittaan, sitä
on saatavana sinkittynä ja valkoisena. Myös kannakekoukut kiskolle määrämittaisena.
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AGAM KOSTEUDENPOISTOLAITE
Agam kosteudenpoistolaite säästää
merkittävästi energiaa ja poistaa
kosteusongelmat kasvihuoneesta.

UUTUUS!

Lisäksi Agam:
• estää harmaahometta ilman torjunta-aineita
• puhdistaa ilmaa
• edistää luomuviljelyä
• vähentää CO2-kustannuksia
• vähentää torjunta-ainekustannuksia
• vähentää ilman kosteutta

UUTUUS!

KÄSIKASTELU
Dramm käsikastelu. Uutuutena helppokäyttöinen ja
kestävä peukalolla säädettävä OneTouch-hana.

KASVIHUONERAKENTEET- JA TARVIKKEET
Kasvihuonealumiineissa täydellinen profiilisarja
saneerauksiin, kattoluukkuihin, uudiskasvihuoneisiin
pihattoihin ja viherhuoneisiin.
KASVIHUONEEN KATTEET
EVA-muovikalvot, lasit ja polykarbonaattikennolevyt
sekä tilauksesta Alltop –akryylikennolevyt.
KASVIHUONEMAALIT JA VARJOSTUSAINEET
Valikoimissamme on laadukkaat Farball- maalit ja
varjostusaineet.
PÖYDÄT JA KOURUT
Toimitamme vuoksi/luodelevyt sekä viljelykourut tarvikkeineen mittojen mukaan.
TUULETUS
Tuuletukseen mekaaniset Ridder-toimilaitteet.
Energian säästämiseksi on tärkeää varmistaa luukkujen
toiminta ja tiiveys erityisesti talvea varten. Vaihda vanhat reistailevat alumiinitangot uusiin kestäviin Ridder
terästankoihin.
Laadukkaat ja pitkäikäiset Ridder-aukaisulaitteet kattotai seinäluukuille tuuletukseen, verhoille tai vastaavaan
käyttöön.
Saatavana erilaisia tiivisteitä niin puu- kuin
alumiiniluukuille.

Vantaa, p. (09) 852 061 • Närpiö, p. 042 446 2600 • asiakaspalvelu@schetelig.com • www.schetelig.com

Kastelu ja lannoitus, kasvihuoneisiin ja avomaalle.
Hyvin suunniteltu ja toimiva kasteujärjestelmä säästää työtä ja aikaa merkittävästi.
Myös hyvä laatu on silloin helpompi saavuttaa.
NETAFIM TIPPUKASTELUTARVIKKEET
Vertailujen mukaan Netafim-suuttimien tarkkuus ja
toimintavarmuus ovat markkinoiden parhaat.
Toimitamme tippukastelulinjat myös valmiiksi kasattuina.

NETAFIM SADETUS JA SUMUTUS
Spinnet- ja Gyronet –tuotteilla saa tasaista sadetusta,
edullisesti ja helposti asennettavana.
Coolnet-sumutus ilmankostutukseen
ja viilennykseen kasvihuoneissa.
Tiesitkö! Coolnet-sumutus on hyvä
myös juurrutuksessa.

D3GL

Varastomallit:
• 2,5 m3/h
• 3,0 m3/h
• 4,5 m3/h
• 8 m3/h

LIITTIMET, VENTTIILIT, KASTELUOHJAIMET,
SUODATTIMET SEKÄ LANNOITEANNOSTELIJAT
Suoraan varastostamme laaja valikoima paineputkia,
-liittimiä sekä hiekka- ja lamellisuodattimia.
Myös magneettiventtiilit, kasteluajastimet ja
Dosatron lannoiteannostelijat kaikkeen annosteluun.
MITTARIT KASTELUN SEURANTAAN
Laadukkaat mittarit kastelun seurantaan, esim.
johtokyvyn, pH:n ja maankosteuden mittaamiseen.
Saatavana myös mittauslaitteet CO2:n ja nitraatin
mittaamiseen.

Eco-EC

Eco-PH

EC-95

•

EC-95, johtokykymittari , Eco-EC kynä.

•

PH-95, Eco pH-kynä.

•

Cultilene HH2-kasvualustan kosteus ja johtokykymittari
kivivillalle.

•

Delta T WET2-K4 kasvualustan kosteus ja johtokykymittari turpeelle.

•

Valomittarit: PAR, LUX.

Lisäksi ilman paristoa toimivat perinteiset mittarit ja
mittausliuskat.
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TORJUNTALAITTEET
Swingtecin fontan® kylmäsumuttimet ja
-swingfog® kuumasumuttimet
Berthoudin kannettavat reppuruiskut akku- ja
käsikäyttöisinä.
Empas matala- ja korkeapaineruiskut täydellisinä
paketteina: Näppärä nokkakärry 30 l tai 60 l säiliöllä tai
tarpeen mukaan räätälöity korkeapaineruisku
100-750 l säiliöllä.
PRIVA-SÄÄTÖAUTOMATIIKKA
KASVIHUONEISIIN
Priva Eco-Fan ilmankierrätyspuhatimet.
Priva Air-tube. Tasainen ilmasto koko
kasvihuoneeseen.

TEHOKKUUTTA TUOTANTOON - KONEET JA LAITTEET

Logitec-suurpaalimurskain

Javo-ruukutuskoneet

Mosa-kylvölinjat
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