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MPH Lavett med 
balutrustning är en 
kraftassistent för 
nötkreatursbruk 

NÖTKREATURSBRUK, REKUN TILA OY, SIEVI  FINLAND 

Metallipalvelu Hartikainen Oy 
83900 JUUKA 

http://mph-products.com/en/ 
 

Rekun Tila Oys (Ab) huvudsakliga verksamhet är 
köttuppfödning. Gården lokaliseras i Sievi i norra 
Österbotten Finland. Gårdens cirka 350 djur använder 
4000 foderbalar per år - 11 balar per dag. Transport av 
balar kräver transportkapacitet och stora fältplottar 
mycket service. För dessa behov förvärvade gårdägaren 
Tarmo Visuri MPH Lavett 30XL med balutrustning och MPH 
Lavett 30. 

 

http://mph-products.com/
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Bild 1. Höglandsboskapen är uppfödda på Rekun Tila Oy (Ab). 

Två lavettmodeller 

MPH Lavetter tillverkas i Finland och satsen består av två modeller, MPH Lavett 30 och 

30XL. Den totala lastlängden för MPH Lavett 30XL är max. 9.7 m, 1.5 m längre än 

modell 30. Annars är konstruktionen och tillbehören för produkterna desamma. 

Tillbehören kan installeras på den levererade produkten efteråt. 

Axlarna på båda modellerna är tunga. Deras lastkapacitet tål ännu tyngre vikter. MPH 

Produkter har investerat i produktens funktionalitet och hållbarhet hos strukturer, 

axlar och material. Exempelvis är drivbryggans material S650MC, vilket garanterar 

mycket hög sträckgräns. Uppfarter håller länge. 9000 kg axellast, 10-bultfälgar, M-

klassdäck och en kraftig designad ram gör körstabilitet förstklassig, även när lavetterna 

är fullastade. 
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Bild 2. Gårdens ägare Tarmo Visuri och MPH Lavett 30XL med balutrustning. 

4000 foderbalar per år säkert och effektivt 

transporterat 

Lantmännen Agro Ylivieska (MPH återsäljare i Finland) sålde MPH Lavett 30XL med 
balutrustning till Rekun Tila Ab våren 2020. Gården använder cirka 4000 foderbalar per 
år och värd Tarmo Visuri hämtar balar från åkrarna inom några tiotals kilometer från 
gårdens centrum. Det finns mycket annan trafik på rutterna och säker transport är en 
viktig del av lavetten, enligt Herr Visuri. Han har märkt att MPH Lavett 30XL med 
balutrustning är mycket stabil att dra även om det finns 24 foderbalar ombord. 

En annan tydlig arbetssäkerhetsfunktion är god lastsäkerhet. 

- Nu finns det inget behov av att komma över belastningen för att binda fast 
surrningssystem, säger Tarmo Visuri. 

Enligt Tarmo Visuri var den valfria balutrustningen en avgörande funktion i förvärvet av 
lavetten. Tillbehöret sparar tid och ökar arbetssäkerheten. Dessutom blir arbetet 
effektivare när många balar kan plockas upp på långa transporter. Balutrustning ökar 
transportstabiliteten. 

- Balarna rör sig inte på lavetten, även om vägen ibland är ojämnare, säger Herr 
Visuri. 
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Lavettens balstöd fungerar hydrauliskt så att balarna kan lastas väl från lavettens sida 
till två lager ovanpå varandra. När lastningen är klar sänks sidorna och sidorna pressas 
mot balarna. Balsidans stöd rör sig i sidled tack vare de teleskopiska handtagen, vilket 
gör att lasten packas riktigt bra. Lavettens lastkännande bromsar på varje axel 
förkortar bromssträckan, vilket är en viktig faktor i vägtrafiken. 

 

Bild 3. MPH Lavett 30XL med balutrustning är redo för nästa uppsamling av foderbalar. 

Grävmaskin körning till lavetten är lätt 

MPH Lavett 30 och 30XL är multifunktionella låglastarer som kan användas för 
transport av jordmaskiner och gods. Ytterligare MPH Lavett förvärvades också för 
Rekun Tila, eftersom ägaren var nöjd med funktionaliteten i XL-modellen. 

- Driftsäkerhet återspeglas definitivt i det faktum att det inte fanns något behov av 
att ringa klagomål, säger Herr Visuri. 

Herr Visuri har jordmaskiner som han använder i andra jobb på gården. Behovet av en 
andra lavett ökade genom flyttning av grävmaskiner eftersom gårdens 340 hektar 
stora fält krävde underhåll. Transportsträckor är korta och kan förekomma många på 
en dag. 

- Nu är transporterna effektiva. Att köra en grävmaskin på en stabil MPH Lavett 30 är 
enkel och lasten rymmer fler skopor och bränsletankar, säger Tarmo. 

- Jag kunde inte vara mer nöjd, säger Tarmo Visuri, ägare till Rekun Tila Ab. 
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Nya tillbehör är tillgängliga snart 

Mer utrustning utvecklas för MPH Lavett 30XL. Det nya tillbehöret testas fortfarande 
och kommer att säkerställas att det är helt klart för kunderna. Vi återkommer snart till 
den här funktionen. Håll dig uppdaterad! 

 

Bild 4. MPH Lavett 30 för transport av jordmaskiner. 
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Bild 5. Tarmo Visuri från Rekun Tila Oy är övertygad om funktionaliteten hos båda MPH 
Lavetter. 

Med vänlig hälsning, 

MPH Produkter 


