Sinu usaldusväärne partner
põllumajanduse edendamisel!

Dotnuva Baltic
Dotnuva Baltic AS peamine tegevusvaldkond on põllumajandustehnika müük ja hooldus ning sertifitseeritud
seemnete müük. Oleme võtnud eesmärgiks pakkuda erinevas suuruses põllumajandustootjatele kvaliteetseid,
funktsionaalseid ja kaasaegseid lahendusi ja seadmeid.
Meil töötab tootjapoolse väljaõppe saanud pikaajaliste kogemustega meeskond, seda nii müügi kui ka hoolduse alal.
Meie esindused asuvad Tartus, Rakveres ja Viljandis, kus on kohapeal olemas ka hooldustöökojad ja varuosalaod.
Lisaks töökodadele on meie tehnikute kasutuses ka 14 teenindusautot üle Eesti, mistõttu saame vajadusel teostada
kõiki hooldus- ja remonttöid ka kliendi juures.
Esindame Eestis mitmeid suuri ja hinnatud tehnikatootjaid üle maailma. Meie valikust leiad nii traktorid, kombainid,
pallipressid, rohusööda- ja mullaharimismasinad, taimekaitsepritsid, laadurid, haagised, kütusetanklad, lägatehnika
kui ka teraviljakäitlusseadmed. Suurimad brändid, mida esindame, on Case IH, Kverneland, Agrifac, Haybuster,
Siloking, Arska ja Cimbria. Tutvu kogu Dotnuva Baltic AS esindatavate brändide valikuga järgnevalt.

Traktorid, kombainid, pressid
Esindame Eestis maailmakuulsat Case IH brändi. Meie tootevalikust leiab nii Case IH traktorid, AxialFlow rootorkombainid, RB ruloonpressid kui ka Farmlift teleskooplaadurid. Case IH valmistab traktoreid
võimsusvahemikus 58-692 hj. Nad on üks juhtivatest roomiktraktori tootjates põllumajanduses. Case IH
loodud on ka nelja lindi ja liigendraamiga traktorite ja ühe rootoriga kombainide tehnoloogia.
Kõrgelt hinnatud ja väga häid tulemusi on näidanud ka Case IH täppisviljeluse süsteem AFS Connect,
võimaldades masina tööd (sealhulgas masina asukohta ja liikumist, kütuse jääki paagis, kütusekulu, mootori
pöördeid jms tehnilisi andmeid) jälgida GSM võrgu vahendusel, kasutades arvutit või nutitelefoni.

Rohusööda- ja mullaharimismasinad
Dotnuva Baltic AS on ka Kvernelandi haakeseadmete ametlik esindaja Eestis. Müüme nende tootevalikust
enam kui 1000 erinevat põllumajandusseadet, alustades atradest, sealhulgas ka kõrgelt hinnatud i-Plough
nutiadrad, ja lõpetades erinevatele tingimustele mõeldud laia valiku niidukitega. Sinna vahele jäävad
kõikvõimalikud randaalid, kultivaatorid, mullafressid, põllurullid, külvikud, väetiselaoturid, pallipurustid,
vaalutid, kaarutid, kiletajad jne. Kvernelandi rohusööda- ja mullaharimismasinad on oma valdkonna
usaldusväärseimad ja töökindlamad.
Uue tootena leiab Dotnuva Baltic AS tootevalikust nüüd ka Agrisem Sly Boss otsekülvaja, mis on
ainulaadne nii nurga all tera kui ka kõrre kõrvalelükkaja poolest.
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Taimekaitsepritsid
Lisaks Kvernelandi taimekaitsepritsidele müüme ka disaini auhinnaga tunnustatud, vajadusepõhist ja
kuluefektiivset põlluharimist juurutavat, Agrifac iseliikuvate põllupritside mudelivalikut. Vajaduspõhine
põlluharimine ehk NEED Farming põhineb põllukultuuride, põldude ja muude parameetrite muutlikkuse
jälgimisel, mõõtmisel ning neile näitajatele reageerimisel vastavalt iga üksiku taime erivajadustele,
mitte aga põllu keskmistele näitajatele. Selleks on Agrifac töötanud välja kõrgetasemelise ning mitmete
kasutajasõbralike ja innovaatiliste lahendustega iseliikuva taimekaitsepritsi.

Rohusöödatehnika
Dotnuva Baltic AS tootevalikust leiab tugeva ja töökindla konstruktsiooniga Haybuster põhu- ja
heinapurustaja. Tänu kiiresti vahetatavatele sõeltele hekseldab see heina ja põhu fiibri pikkuse ühtlaseks
ning sellega saab jahvatada ka teravilja või purustada biomassi.
Meilt leiad ka maailma juhtiva söödamikserite tootja, Siloking, nii järelveetava kui ka iseliikuva söödamikseri,
mida on korduvalt esile tõstetud tänu tema söödasegamiskvaliteedile, üliheale manööverdusvõimele,
kütusesäästlikule mootorile ning mugavamale liikuvusele ka kitsamates oludes (madalad laudauksed
jne). Ainulaadseks teeb selle tehnika ka Siloking Data söödaratsioonide koostamise tarkvara. Siloking on
spetsialiseerunud just söödamikserite tootmisele ning tänu nende pikaajalisele kogemusele ja jätkuvale
arendustööle, on suudetud luua masin, mis vastab ideaalselt looma nõudmistele.
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Laadurid, haagised, lägatehnika
Dotnuva Baltic AS pakub laias valikus erinevaid laadureid. Leiad meilt nii Schäffer keskliigend hoovilaadurid,
Case IH Farmlift teleskooplaadurid kui ka Quicke esilaadurid koos laia valiku tarvikutega, nagu näiteks
(silo/palli)haaratsid, (kivi)kopad ja tõstekahvlid.
Meil on erakordne valik ka erinevaid põllumajanduses kasutatavaid haagiseid, poolhaagiseid ja
laadimiskärusid. Esindame Eestis järgmiseid brände: Kinze, Wielton, Güstrower ja Palmse.
Läga- ja sõnniku korrastamise tehnikast pakume Jeantil lägatankhaagiseid ja nende juurde kuuluvaid
lägalaotusseadmeid.

Kütusetanklad
Meie tootevalikus on nüüdsest saadaval ka tänapäevase põllumajanduse vajadustele vastavad Swimer
kütusetanklad. Valikus on nii diislikütuse, väetiste, AdBlue kui ka vee ladustamise ja sisemise jaotamise
lahendused. Neist populaarsemad on lukustatava jaotuskabiiniga kahe seinaga polüetüleenist mahutite
mudelid Swimer Tank Eco-Line ja Swimer Tank. Esimesed on ette nähtud diislikütuse hoiustamiseks
mahuga 1500, 2500 ja 5000 liitrit ning teised mahutavad kütust 2500, 3500, 5000, 7500 või 10000 liitrit.
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Varuosad, hooldus, kasutatud tehnika müük
Lisaks uuele tehnikale müüme ka kontrollitud ja töötavat kasutatud tehnikat.
Meie pädevusse kuulub ka masinate hooldus ja (garantii)remont ning kvaliteetsete varuosade, sealhulgas
Kvernelandi ja Case IH originaalvaruosade, müük. Kasutame masinahooldusel alati üksnes valmistajatehase
poolt heakskiidetud varuosasid. Usalda oma tehnika meie professionaalse hooldusmeeskonna kätesse. Meie
kasutuses on 14 teenindusautot üle Eesti ning suuremate remonttööde kiiremaks teostamiseks on meil
vajalike seadmetega töökojad nii meie Tartu kui ka Rakvere ja Viljandi esindustes.

KONTAKTID: varuosad@dotnuvabaltic.ee, hooldus@dotnuvabaltic.ee

Reguleeritavad kuivendussüsteemid
Pidevalt muutuvad ilmastikutingimused ning viimaste aastate suvised põuad sunnivad otsima lahendusi
pinnases oleva niiskuse säilitamiseks ja reguleerimiseks vastavalt vajadusele. Siinkohal tuleb appi meie
tootevalikust leitav EkoDrena reguleeritav kuivendussüsteem, mis aitab hoida pinnase vajalikku veetaset
taime juurealal, vähendades sellega põuaperioodide mõju ja aidates peatada väetiste äravoolu pinnasest.
Kõik EkoDrena reguleeritavad drenaažid valmistatakse kliendi- ja põllu põhiselt, arvestades iga üksiku põllu
eripärasid (ebatasane põllumaa jne).
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Teraviljakäitlusseadmed
Lisaks traktorite ja mitmete erinevate haake- ja muude seadmete müügile teostame ka täislahenduses
teraviljakuivatite ja muude teraviljakäitlussüsteemide projekteerimis- ja ehitustöid. Vahendame
põllumeestele ja teravilja ümbertöötlemisega tegelevatele ettevõtetele firmade Cimbria, BIN, Arska,
Kongskilde, JKF Industri A/S, Brandt ja Andritz usaldusväärseid ja kvaliteetseid teraviljakäitlusseadmeid –
sööda tootmisseadmed, teravilja kuivatamise, puhastamise, sortimise, puhtimise, transportimise ja
ladustamise tehnika, õhu puhastamise ja tolmu kogumise seadmed.

KONTAKT: teraviljaseadmed@dotnuvabaltic.ee

Seemned
Olulise osa meie tegevusest moodustab ka seemnete müük. Pakume põllumeestele rohkem kui 100 erinevat
sorti sertifitseeritud seemneid, nii puhitud kui puhtimata. Meie valikus on nii suvi- kui ka talirapsid ning
suvi- ja taliteraviljad, hernes, uba, tatar, mais, vahekultuurid, heinaseemnesegud ja puhaskultuurid
(kõrrelised, liblikõielised). Teeme koostööd firmadega DLF Trifolium, Saaten Union, Rapool, Maribo Seed,
Syngenta Seeds, Lantmännen SW Seed, DSV, RAGT jt. Lisaks on meil suur valik meie Leedu emafirma
UAB Dotnuva Baltic poolt toodetud seemneid. Kõik Dotnuva Baltic AS müüdavad sordid on enne nende
registreerimist katsekeskustes üle kontrollitud ja põllumeeste põldudel katsetatud.

KONTAKT: seeme@dotnuvabaltic.ee
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Dotnuva Baltic AS
Savimäe 7, Vahi küla, Tartumaa
Tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee
Viljandi esindus
Tallinna tn 105, Viljandi 71018
Rakvere esindus
Ringtee 4, Taaravainu, 44420 Rakvere vald

Tehnika müük:
Enno-Hendrik Lauri
Märt Vooro
Oliver Raudnagel
Janek Levin
Kalmer Kendaru
Marek Selter

5887 3250
514 2352
523 5257
503 7273
503 8786
514 6636

Tartu
Tartu
Tallinn
Rakvere
Tallinn
Viljandi

(Tartu, Jõgeva)
(Võru, Põlva, Valga)
(Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
(Ida-Viru, Lääne-Viru)
(Harju, Järva)
(Viljandi, Pärnu)

