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MPH Dikplog 

JUSSI TUOHINO, TUOHINOS GÅRD 

Metallipalvelu Hartikainen Oy 
83900 JUUKA 

http://mph-products.com 
 

Vår kunderfarenhet om MPH Dikplog 

 

Bild 1. Teppo Holopainen, Jussi Tuohino och MPH Dikplog. 

Jussi Tuohino är en diversifierad affärsföretagare från Kempele nära Uleåborgs stad, 
som har arbetat i många företags filialer som entreprenör. Jussi är en aktiv man, som 
hade en hobby för snowboard i Finlands Landslag. Jussi var i olycklig olycka med en 
moped, vilket gjorde hans konkurrenter omöjligt. 

http://mph-products.com/
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Men det var en förmögenhet start för sin entrepreuer karriär, eftersom han köpt sin 
första traktor efter en olycka. 

Tuohino Gård är familjeägt egendom, som drivs av Teppo Holopainen. Den totala 
arealen är cirka 350 hektar, som har många diker. Diker fungerar fint med fält, som 
innehåller järn. Diker samlar också ytvattenbrunnen när marken är frusen. Överväxt av 
diker kräver kontinuerligt underhåll och ibland var det en utmaning. Teppo och Jussi 
hade en gemensam utmaning att rengöra diker varje år. MPH Dikplog var en bra 
lösning, eftersom de kunde göra rengöringen av dikerna 50 % mindre i tid jämfört med 
gammal dikplog. Arbetshastigheten för MPH Dikplog är 8 km/h, Teppo kunde rengöra 
diker på gården runt 4 km/h med hänsyn till balken och övergången mellan 
fältblocken. 

 

 

Bild 2. MPH Dikplog på Tuohino Gård. 

Jussi säger att den bästa egenskapen hos MPH Dikplog är de hydrauliska sidovingarna, 
som kan flyttas inverterat dikejord väldigt långt från diken. Detta undviker att dikejord 
faller tillbaka till en dike innan den har flyttats till fältets mittdel. Jussi sade att MPH 
Dikplog tar bra kraften mot moderna traktorerna. Han fortsatte att MPH Dikplog 
visade sig lovvärt resultera i nödvändiga styrkor och strukturella krav på traktortraktad 
utrustning. 

Teppo har använt automatisk styrning med MPH Dikplog, när han gjorde nya diker för 
gården. Han sade att han kunde göra kula direkt diker. Följande länk visar 
användningen av automatiska styrenheter; Du kan hitta video från Blog text. 
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