ULTIMA tuli tilalle
Antti-Teollisuuden ULTIMA-pilvipalvelu
nostaa viljankäsittelyn uudelle tasolle

Antti ULTIMA vie
myös käyttäjänsä pilviin
Antti-Teollisuuden kehittämä ULTIMA on Suomen
ensimmäinen viljankuivauksen ja -varastoinnin pilvipalvelu.
Etähallintajärjestelmä takaa sen, että viljelijä voi hallinnoida
kuivausta ja varastointia ajantasaisesti missä ja milloin vain.
ULTIMAn tavoitteena on viedä viljankäsittely uudelle tasolle – helpottaa
ja tehosta viljelijän työtä. Suunnittelussa on käytetty Antin vuosikymmenten
kokemusta viljankäsittelyn eri prosesseista sekä kuunneltu asiakkaita herkällä korvalla.
Lue, mitä mieltä käyttäjät ovat ULTIMAsta ja miten se toimii tiloilla ympäri Suomen.

Antti ULTIMA
•
•
•
•
•

Viljankuivauksen ja varastoinnin täydellinen etähallintajärjestelmä
Automatiikka mahdollistaa jatkuvan eräkuivauksen
Jatkuva kosteudenmittaus suoraan viljasta
Käytettävissä missä ja milloin vain – puhelin, tietokone, tabletti
Monipuolinen eräkirjanpito ja varastonhallinta

Katso lisää:
antti-teollisuus.fi/tuote/antti-ultima

Täyden palvelun
viljankäsittelytalo
Suomalaiset viljelijät ovat tunteneet
Antti-tuotteet jo yli 65 vuotta. Yritys on läpi
historian toiminut rohkeana edelläkävijänä
– Antti kehitti jo 1960-luvulla aikaansa edellä
olevan kuivurin.

Tänään Antin kuivurijärjestelmät edustavat viljankäsittelyalan
teknisen kehityksen kiistatonta kärkeä. Haluamme, että viljelijä
saa satonsa markkinoille mahdollisimman hyvälaatuisena – oli
kesän ja syksyn sää mikä tahansa. Perheyhtiön ja sen tarinan takana
on pitkä sarka suomalaista maataloushistoriaa. Kehitämme edelleen
viljankäsittelyn koko ketjua – ja kaiken kruunaa hyvä palvelu.
Kuuntelemme suomalaista viljelijää herkällä korvalla. Nyt ja huomenna. Ota yhteyttä
ja kerro, miten voimme olla tilallasi avuksi!

Tikkakoskella sijaitsevalla Petri
Rahkosen kolmannen polven kasvi
viljelystilalla otettiin iso digiloikka. Vanha
viljankuivaamo sai siirtyä keväällä 2018
historiaan, ja samalla viljankäsittelyprosessi siirtyi
etähallittavaksi kokonaisuudeksi Antti-Teollisuuden
ULTIMA-järjestelmän avulla.
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”Enää ei isän tarvitse
juosta kuivurille”
käymistä, koska toimintoja pystyi ohjaamaan
etätyönä. Nettipalvelussa erä- ja siilotiedot ovat
käytettävissä missä ja milloin vain.
– Ennen oli katkaisijoita, joita käytiin käsin
kääntämässä. Nyt voin hoitaa asian tietokoneelta,
kännykästä tai vaikka iPadilta, Rahkonen kuvailee
muutosta.

– Uudistusta kaivattiin. Vanha 1960-luvulla
valmistunut kuivaamo oli jäänyt liian pieneksi
tilalla, jossa viljelypinta-ala on vuosien varrella
moninkertaistunut, Petri Rahkonen kertoo.

ULTIMA mahdollistaa myös kosteudenmittauksen
suoraan viljasta, mikä vähentää ylikuivausta ja
säästää merkittävästi energiaa – ja apukäsiä.

Kuivaamossa käsitellään ohraa, kauraa, ruista,
rypsiä, rapsia ja kuminaa, joita on viljelty tilan
mailla.

– Enää ei isän tarvitse juosta kuivurille. Petri pystyy
varmasti tulevaisuudessa yksinkin hoitamaan tuon
kuivaushomman, naurahtaa isä Jukka Rahkonen.

”Ennen oli katkaisijoita, joita käytiin
käsin kääntämässä”

ULTIMAn parhaat puolet:

Vuoden 2018 puintien viljankuivaus tehtiin uudessa
kuivaamossa ja uudella tekniikalla. Tulokset näkyivät
heti: uusi ULTIMA vähensi sähkökeskuksen luona

+ Vapaus – seuranta vaikka kännykällä
+ Runsas data
+ Tieto tuo mielenrauhaa

”Nyt tiedot pysyvät
tallessa – ilman
ruutuvihkoa”

Suomalaisen valitseminen tuntuu
hyvältä
ULTIMA-järjestelmä on ylittänyt Pyylammen
odotukset. Monipuoliset ominaisuudet helpottavat
arkea ja järjestelmän hintakin on kohdallaan.
– Sikatilan isäntänä toivon, että kuluttajat valitsisivat
aina suomalaista. Siksi tuntui hyvältä valita itsekin
kotimainen tuote. Varaosatkin ovat helposti
saatavilla, Pyylampi pohtii.
Uusi ULTIMA tallentaa kaikki viljan
käsittelyn tiedot pilvipalveluun,
josta ne voidaan hakea vielä
vuosienkin päästä. Laaja
tietomäärä lisää työn
teon varmuutta
– eikä tarvita
ruutuvihkoa.
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+ Suomalainen, laadukas tuote
+ Aikaa säästävä etäseuranta
+ Saumaton yhteistyö
toimittajan kanssa

–

ULTIMAn parhaat puolet:

ille

– Hankimme myös edellisen kuivaamon AnttiTeollisuudelta, joten luotimme laatuun, tilaa
luotsaava Ville Pyylampi kertoo. Pyylammen lisäksi
tilalla työskentelevät miehen vanhemmat ja yksi
palkattu työntekijä.

– Nyt tiedot pysyvät tallessa,
ennen saattoi ruutuvihko kadota
jonnekin, Pyylampi nauraa.
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Perinteikkäällä Pyylammen tilalla Alavudella on
viljelty maata jo 1700-luvulta lähtien. Vanhat
perinteet ovat saaneet seurakseen uusinta
teknologiaa, kun tilalle hankittiin Antti-Teollisuuden
ULTIMA-järjestelmä viljankäsittelyyn.
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”Nyt tiedot pysyvät
tallessa – ilman
ruutuvihkoa”

– Nyt tiedot pysyvät tallessa,
”Helppokäyttöinen
järjestelmä,
ennen saattoi ruutuvihko kadota
jonnekin, Pyylampi nauraa.
joka kehittyy
koko ajan”

Perinteikkäällä Pyylammen tilalla Alavudella on
viljelty maata jo 1700-luvulta lähtien. Vanhat
perinteet ovat saaneet seurakseen uusinta
teknologiaa, kun tilalle hankittiin Antti-Teollisuuden
ULTIMA-järjestelmä viljankäsittelyyn.

ULTIMAn parhaat puolet:

–V

ille

Py

yla

m

pi

–

+ Suomalainen, laadukas tuote
– Hankimme myös edellisen
kuivaamon
Antti-Kangasalla kasvatetaan
Nämä ovat luotettavia laitteita, jotka toimivat
Joutsiniemen
kartanossa
+ Aikaa säästävä–etäseuranta
Teollisuudelta, jotenviljaa
luotimme
laatuun, tilaa
varmasti, Joutsiniemi kertoo.
sekä öljykasveja
jo kuudennessa+polvessa.
Saumaton yhteistyö
luotsaava Ville Pyylampi
kertoo. Pyylammen
lisäksitilalla yhdessä
Jussi Joutsiniemi
työskentelee
toimittajan kanssa
tilalla työskentelevätveljensä
miehenkanssa,
vanhemmat
yksi auttaa vanha isäntä.
ULTIMAn avulla viljankäsittelyä voi seurata etänä
lisäksijatöissä
palkattu työntekijä.Nyt arkea helpottaa uusi ULTIMA-järjestelmä, jonka
puhelimella muita töitä tehdessään. Kuivausta

”Enää ei isän tarvitse
voi myös säädellä etänä esimerkiksi muuttamalla
avulla viljankäsittely onnistuu vaikka etänä.
juosta kuivurille”
Suomalaisen valitseminen tuntuu
lämpötiloja.
hyvältä

Luotettavuus on viljankäsittelyssä
ULTIMA-järjestelmätärkeintä
on ylittänyt Pyylammen
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Tikkakoskella sijaitsevalla Petri
odotukset. Monipuoliset
ominaisuudet
helpottavat tuttu yhteistyö
Antti-Teollisuus
oli Joutsiniemelle
Rahkosen kolmannen polven kasvi
arkea ja järjestelmän hintakin
on kohdallaan.
kumppani,
sillä myös vanha kuivuri toimii Anttiviljelystilalla otettiin iso digiloikka. Vanha
Teollisuuden laitteilla. Vanhan kuivurin tilat
viljankuivaamo sai siirtyä keväällä 2018
– Sikatilan isäntänä toivon, ettäalkoivat
kuluttajat
valitsisivat
jäädä
kuitenkin pieniksi, joten
historiaan, ja samalla viljankäsittelyprosessi siirtyi
aina suomalaista. Siksi tuntui hyvältä
valita tuotiin
itsekinnyt uusi, ULTIMArinnalle
etähallittavaksi kokonaisuudeksi Antti-Teollisuuden
kotimainen tuote. Varaosatkin ovat helposti
järjestelmällä varustettu kuivuri.
ULTIMA-järjestelmän avulla.
saatavilla, Pyylampi pohtii.
– Uudistusta kaivattiin. Vanha 1960-luvulla
Uusi ULTIMA tallentaa kaikki viljan
valmistunut kuivaamo oli jäänyt liian pieneksi
käsittelyn tiedot pilvipalveluun,
tilalla, jossa viljelypinta-ala on vuosien varrella
josta ne voidaan hakea vielä
moninkertaistunut, Petri Rahkonen kertoo.
vuosienkin päästä. Laaja
tietomäärä lisää työn
Kuivaamossa käsitellään ohraa, kauraa, ruista,
teon varmuutta
rypsiä, rapsia ja kuminaa, joita on viljelty tilan
– eikä tarvita
mailla.
ruutuvihkoa.

”Ennen oli katkaisijoita, joita käytiin
käsin kääntämässä”
Vuoden 2018 puintien viljankuivaus tehtiin uudessa
kuivaamossa ja uudella tekniikalla. Tulokset näkyivät
heti: uusi ULTIMA vähensi sähkökeskuksen luona

– Käyttö on tuntunut helpolta ja odotan järjestelmän
käymistä, koska
toimintoja
pystyi
ohjaamaan
kehittymistä
innolla,
Joutsiniemi
kuvailee.
etätyönä. Nettipalvelussa erä- ja siilotiedot ovat
käytettävissä
missä ja puolet:
milloin vain.
ULTIMAn
parhaat
+ Käytössä milloin vain, missä vain
– Ennen oli katkaisijoita, joita käytiin käsin
+ Käyttö tuntuu helpolta
kääntämässä. Nyt voin hoitaa asian tietokoneelta,
+ Kehittyvä kosteusmittaus
kännykästä tai vaikka iPadilta, Rahkonen kuvailee
muutosta.
ULTIMA mahdollistaa myös kosteudenmittauksen
suoraan viljasta, mikä vähentää ylikuivausta ja
säästää merkittävästi energiaa – ja apukäsiä.
– Enää ei isän tarvitse juosta kuivurille. Petri pystyy
varmasti tulevaisuudessa yksinkin hoitamaan tuon
kuivaushomman, naurahtaa isä Jukka Rahkonen.

ULTIMAn parhaat puolet:
+ Vapaus – seuranta vaikka kännykällä
+ Runsas data
+ Tieto tuo mielenrauhaa

ULTIMA
tuli tilalle

WWW.ANTTI-TEOLLISUUS.FI
ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89, 25340 KANUNKI
Puh. 02 7744 700
Antin asiantuntijat käytettävissäsi:

MYYNTI
Puh. 02 7744 750
Vesa Kaipainen
vesa.kaipainen@antti-teollisuus.fi
Markus Wuoti
markus.wuoti@antti-teollisuus.fi
Veli-Matti Soinu
veli-matti.soinu@antti-teollisuus.fi
Markku Rämö
markku.ramo@antti-teollisuus.fi

Hankkijan kuivurimyyjät palvelevat sinua ympäri Suomen:
HANKKIJA, Forssa
Ilpo Laine
Puh. 010 768 3563
Yrittäjänkaari 1-3
30420, Forssa

HANKKIJA, Kauhajoki
Tatu Ruotsalainen
Puh. 010 768 5626
Lellavantie 5-7
61800, Kauhajoki

HANKKIJA, Lahti
Teppo Vettenranta
Puh. 010 768 3287
Kyläkunnantie 32
15700, Lahti

HANKKIJA, Mikkeli
Kari Rahikainen
Puh. 010 768 3794
Saksalankatu 2
50100, Mikkeli

HANKKIJA, Tampere
Jouni Uusi-Rauva
Puh. 010 768 3155
Nuutisarankatu 35
33900, Tampere

HANKKIJA, Huittinen
Ismo Ylikännö
Puh. 010 768 3565
Kievarinkatu 3
32700, Huittinen

HANKKIJA, Oulu
Arto Pesola
Puh. 010 76 84916
Zatelliitintie 10
90440, Kempele

HANKKIJA, Lohja (Virkkala)
Sebastian Baarman
Puh. 010 768 3219
Inkoontie 21
08700, Lohja

HANKKIJA, Närpiö
Sebastian Lindblad
Puh. 010 768 5728
Tegelbruksvägen 9
64200, Närpes

HANKKIJA, Tervajoki
Tapani Rinta
Puh. 010 768 3480
Loukontie 3
66440, Tervajoki

HANKKIJA, Hyvinkää
Markku Lemola
Puh. 010 768 3271
Peltokuumolantie 4
05800, Hyvinkää

HANKKIJA, Kokkola
Ove Strand
Puh. 010 768 4571
Heinolankaari 10
67600, Kokkola

HANKKIJA, Loimaa ja Salo
Antti Ylitalo
Puh. 010 768 5264
Patruunankuja 2
32200, Loimaa

HANKKIJA, Pori
Kari Korpela
Puh. 010 768 3656
Itäkeskuksenkaari 1-3
28130, Pori

HANKKIJA, Kuopio
Jarkko Virkkunen
Puh. 010 768 4127
Takojantie 3
70900, Toivala

HANKKIJA, Jyväskylä
Jussi Kananen
Puh. 010 768 5053
Kuormaajantie 1
40320, Jyväskylä

HANKKIJA, Kouvola
Juha Talikka
Puh. 010 768 5291
Kaitilankatu 5-7
45130, Kouvola

AB LANTBRUK ÅLAND,
Ahvenanmaa
Maarianhamina
Keskus
Puh. 018 23022
Möckelövägen 65, Möckelö
22120, Mariehamn

HANKKIJA, Seinäjoki
Jaakko Keskinen
Puh. 010 768 5712
Latvalantie 4
60510, Seinäjoki

HANKKIJA, Turku
Henrikki Riikonen
Puh. 010 768 3506
Jonkankatu 3
20360, Turku
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