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MPH Pinnplockare 

MARKO SADINMAA, SADINMAA MARKO TMI 

Metallipalvelu Hartikainen Oy 
83900 JUUKA 

http://mph-products.com 
 

Vår kunderfarenhet av MPH Pinnplockare 

 

Bild 1. Marko Sadinmaa (Sadinmaa Marko Tmi) och MPH Pinnplockare. 

Marko Sadinmaa (Sadinmaa Marko Tmi) är en köttdjuruppförade från Torneå Finland. 

Han har nötkreatursgård, var det finns cirka 850 nötkreatur. Marko har cirka 225  

hektar åker för att mata sin boskapen. Kokalvar kommer till hans ladugård när de är 

två veckor och nitton månader gamla när de skickas iväg. 
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Nötkreatursuppfödning kräver funktionell utfodring och välfungerande åkrar. Marko 

har ett växande behov av fältområden och han har samlat rotdelar av MPH 

Pinnplockare efter första plöjningen. Marko har rensat 10 hektar nya fält varje år 

under de senaste fem åren. 

Marko har även använt MPH Pinnplockare för gamla fält också, för han är speciellt 

spänd för effektiv insamling av litet trä. Detta har blivit uppmärksammat av sina 

grannbönder och Marko har diskuterad mycket om hans erfarenheten med MPH 

Pinnplockare. Hans granbönder tycker att MPH Pinnplockare är en riktig 

entreprenörsmaskin och ett bra val att köpa en. 

Höjdjusteringen av MPH Pinnplockare är kontinuerlig och kontaken hos spiktrumman 

kan ställas i enligt önskan. Spikarna på en trumma samlar rotdelar och de avlägsnas av 

ett läger på maskines framsida. Rotdelar faller till en korg monterad på maskines 

framsida. När korgen är full, kan rotdelar hällas ut på önskad platsen. Korgens volym är  

4 m3. Maskinens kapacitet är 3 ha/timme och hastigheten är max. 15 km/timme. 

Arbetsbredd av MPH Pinnplockare är 2,4 m. 

 

Bild 2. MPH Pinnplockare. 

Marko Sadinmaa är särskilt njöd med arbetets effektivitet och besparingar som 

uppnåtts av MPH Pinnplockare. Dessutom kan du använda rotdelar senare när de 

monteras på ett lämpligt ställe. Enligt hans uppfattning kommer MPH Pinnplockare att 

flyga grusat fältområde samtidigt som man samlar rotdelar. 
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