
Buckethay-heinäautomaatti jakaa hevoselle heinät missä ja milloin vain 

 

 

Yhden heinäannoksen jakava – sähkötön ja johdoton – Buckethay Lite -heinäautomaatti pihattotarhassa. Yleisö pääsee 
testaamaan Buckethay hittituotetta Hevoset-messuilla 9.4.–10.4.2022 osastolla E202. 

Pitkä työpäivä, ilta ystävien seurassa, heinäruokinta kiireisillä kisamatkoilla, 

puhumattakaan myöhäisemmästä aamuherätyksestä – samaan aikaan kun hevosen 

hyvinvointi on omalla vastuulla... Mikä näitä kaikkia helpottaisi? Tietenkin Buckethay-

heinäautomaatti, joka jakaa heinät puolestasi ja mahdollistaa myös hevosen painon 

kontrolloinnin sekä sitä kautta sairauksien ehkäisemisen! 

Tyylikäs Buckethay-heinäautomaatti sopii tallille kuin tallille, ja sen voi asentaa esimerkiksi 

tarhaan, pihattoon, karsinaan sisälle – tai sen ulkopuolelle, jolloin heinät tippuvat 

karsinarakenteen läpi. Automaatti on valmistettu Suomessa. Materiaaleina käytetään 

säänkestävää alumiinia sekä erikoisvalmisteista filmivaneria. Laadukas ja kestävä 

automaatti toimii sekä sisällä että ulkona.  

”Idea heinäautomaatista löytyi omasta tarpeesta. Meillä on kolme hevosta pihattotallissa 

vapaalla heinällä. Syömisen kontrollointi oli vaikeaa, ja laidunkautena yksi hevonen 

sairastui kaviokuumeeseen. Se sai meidät pohtimaan kontrolloitua ruokintaa. Markkinoilla 

ei ollut edullista ja helppoa ratkaisua, joten kehitimme sellaisen itse”, automaattimyyntiä 

vetävä Sebastian Toukola kertoo.  

Tällä hetkellä saatavilla on yhden annoksen jakava Buckethay Lite. Siihen voi ajastaa neljä 

eri ruokinta-aikaa. ”Aamulla ennen töihin lähtöä annan pienen annoksen heinää ja lataan 

Buckethayn, joka tiputtaa heinät kahdeltatoista. Iltapäivällä ja illalla olen kotona, mutta 



toisen annoksen Buckethay tiputtaa puolen yön aikaan. Talliarki on helpottunut todella 

paljon”, automaatteja käyttävä Iida Jurvanen kertoo.  

Buckethay-heinäautomaateille ei tarvitse viedä sähköjä eikä raskaita akkuja – se toimii 

itseasiassa kahdella AA-paristolla, joita tiheimmillään pitää vaihtaa noin kahden 

kuukauden välein. Tämän ansiosta laite on helppo siirtää ja käyttää missä vain. 

Itsehoitotalleilla yksi hyvä käyttökohde on päiväheinien jako tarhaan, jonka usein joutuu 

ostamaan erillisenä palveluna. Keveyden ja kompaktin kokonsa ansiosta Buckethay 

voidaan ottaa kisamatkoille mukaan, jolloin ei tarvitse itse olla jatkuvasti heiniä jakamassa.   

”Käyttöönotto on erittäin helppoa. Automaatti paikalleen ja ruokinta-aikojen asettaminen – 

tämä kaikki on tehty noin 15 minuutissa. Ajat asetetaan vain kerran, mutta heinät pitää 

täyttää toki joka kerta”, Toukola kertoo ja muistuttaa vielä, että hevoset ovat yksilöitä, joten 

kannattaa seurata hevosen suhtautumista automaattiin ja miettiä automaatin sijoittelu ja 

tuenta sen mukaan.  

Tällä hetkellä myynnissä on Buckethay Lite, jota seuraa pian enemmän heinänjakokertoja 

sisältävät mallit. Buckethay heinäautomaatit ovat yksinoikeudella nettimyynnissä 

hevostarvikeliike Viljar Shopissa.  

Yleisö pääsee testaamaan Buckethay-hittituotetta Hevoset-messuilla 9.4.–10.4.2022 

osastolla E202. 
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