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VUOKRAUS
ON HELPPOA JA NOPEAA
TOIMI NÄIN:

VALITSE VUOKRATTAVAT TUOTTEET
JA VUOKRAUKSEN KESTO

TILAA TUOTTEET MYYMÄLÄSTÄ TAI
SOITTAMALLA 093 541 4424 / TURKU
093 541 2950 / HELSINKI

NOUDA TUOTTEET MYYMÄLÄSTÄ
TAI PYYDÄ TOIMITUS TYÖMAALLE
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Vuokrauksen yhteydessä tarkistamme henkilöllisyytesi ja luottotietosi.
Vuokraus arkisin 6.30-17
RENT
Palautus liikkeidemme aukioloaikoina ma-pe 6.30-19, la 9-15
vahva vuodesta 1868
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ME VUOKRAAMME
JOUSTAVASTI, SINÄ
RAKENNAT VAHVASTI
• Ei tarvetta investoida kalliita koneita
• Ei huolto- ja varastointikustannuksia
• Korkealaatuiset ja käyttöturvalliset tuotteet
• Kilpailukykyinen hinta
• Toimitus- ja työmaanoutomahdollisuus
• Tuotteet tarkastetaan jokaisen vuokrauksen jälkeen
• Käyttöopastus
• Joustavat vuokrausajat
• Saat vuokrauksen yhteydessä ostettua myymälästä
myös muut työmaalla tarvitsemasi rakennustarvikkeet

LUPAUKSEMME
1. KERÄYSTAKUU

Varastossa olevat tuotteet lupaamme kerätä 3 tunnissa

2. AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Vuokraushenkilökuntamme auttaa ja opastaa tuotevalinnassa
sekä niiden käytössä

3. KILPAILUKYKYINEN HINTA

Sovitut hinnat, joissa ei ole piilokustannuksia

4. JOUSTAVA PALAUTUS

Vuokraa tänään, palauta huomenna ennen klo 9.00 ja maksat
vain yhdestä vuokrapäivästä
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VALITSE OIKEA
HENKILÖKOHTAINEN
SUOJAVARUSTUS
Turvallisuutesi on tärkeää,
joten haluamme auttaa
sinua valitsemaan omat
henkilökohtaiset suojat koneisiin
ja laitteisiin joilla työskentelet.
Olemme käyttäneet seuraavia
symboleita kuvastossa
suosituksena, joita olisi hyvä
käyttää ko. tuotteessa. Voit
ostaa nämä tuotteet lähimmästä
myymälästä tai netistä.
www.stark-suomi.fi

SUOJAKYPÄRÄT
SUOJALASIT
KUULOSUOJAIMET
HENGITYSSUOJAIMET
TURVAKÄSINEET
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BETONOINTI- JA PUMPPUKALUSTO SEKÄ TUET
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BETONISEKOITTIMET

VISPILÄ
14M
KIERTEELLÄ

BETONISEKOITTIMET

BETONISEKOITIN ESKO
Kestävä ja vankkarakenteinen, valurautahammaskehällä varustettu tehokas sekoitin
ammattikäyttöön.
• Rummun tilavuus 170 litraa.
• Ammattimuurareillekin sopiva tehokas ja
erittäin vankkarakenteinen ESKO-betonisekoitin valovirtamoottorilla.
• Tilavan, useaan eri asentoon säädettävän
rummun ja tarkasti optimoitujen sekoitussiipien ansiosta sekoittimella saadaan nopeasti paljon tasalaatuista valmista massaa.
• Työskentelyä nopeuttaa ja helpottaa myös
iso suuaukko.
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SEKOITUSKONE
14M
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• Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen
nostopaikkojen avulla sekoitin on näppärästi
liikuteltavissa ja nostettavissa.
• Sekoittimessa on pistotulppa, kestävä
valurautahammaskehä ja pintakäsittelynä
jauhemaalaus.
• Mitat 750 x 1300 x 1300 mm.
• Rummun tilavuus 170 litraa.
• Moottori 0,37 (otto 0,5) kW / 230 V.
• Paino 70 kg.
• Urakuulalaakerointi, LC21

BETONOINTI- JA PUMPPUKALUSTO SEKÄ TUET

• Tukeva sekoituskone tasoitteiden, laastien
yms. sekoittamiseen.
• Vaivaton käsitellä tukevan kahvarakenteen
ansiosta.
• Moottoriteho 1300 W.
• Portaaton kierrosnopeuden säätö 0–580 r/
min,
• 5,2 kg, 28IW

BETONOINTIKALUSTO

BETONOINTIKALUSTO

• 590 x 120 mm, alle
15kg, 28IX

TASOSEKOITIN
• Floormix2300 matalan ja keskiviskositeetin
itsestään tasautuvien lattiapäällysteiden ja
sementtipohjaisten tasoituslaastien sekoittamiseen maksimissaan 85l kerrallaan.
• neljä sekoitusnopeutta
• 2300 W
• pehmeä käynnistys
• moottori ja sekoitin helposti irrotettavissa
saavista ilman työkaluja
• imuriliitäntä pölynhallintaa varten
• ylikuumenemissuoja ja uudelleenkäynnistymisen esto
• saavin tilavuus 110l, 96ZP
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BETONOINTIASTIAT

BETONITÄRYTTIMET

BETONIKÄRRY
• Betonikärry Esko 350/120l, HY87

BETONITÄRYTTIMET

BETONOINTIKALUSTO

BETONOINTIKALUSTO

MINIVIBRA 25 MM
• Kevyt ja pienikokoinen sauvatärytin
Swepac PVD 2000.
• Sähkötoiminen sauvatärytin, joustavalla
3m akselilla.
• Tärypään halkaisija 25mm.
• Käyttöjännite 230V, 28HL
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AKKUBETONITÄRYTIN 25 MM
• Akkukäyttöinen betonitärytin 18V jännitteellä
• Perustusten ja anturoiden nopea ja vaivaton
täryttäminen.
• Täryvarren pituus 2400 mm ja halkaisija 25 mm,
28SD

BETONOINTI- JA PUMPPUKALUSTO SEKÄ TUET

TÄRYSAUVA 38 MM

TÄRYSAUVA 50 MM

• Suurtaajuustärysauva Swepac
PVEL 38.
• Sähkötoiminen sauvatärytin, jossa sisäänrakennettu elektroninen
muuntaja.
• Tärypään halkaisija 38mm.
• Käyttöjännite 230V, 28HJ

• Suurtaajuustärysauva Swepac
PVEL 50.
• Sähkötoiminen sauvatärytin,
jossa sisäänrakennettu elektroninen muuntaja.
• Tärypään halkaisija 50mm.
• Käyttöjännite 230V, 28HK
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UPPOPUMPUT TARVIKKEET

UPPOPUMPPU
GRINDEX MINI

UPPOPUMPPU
GRINDEX MILLI

UPPOPUMPPU
GRINDEX MINEX

• Grindex Mini soveltuu etenkin: rakennustyömaille, kuntien tekniseen
kunnossapitoon, pelastuslaitoksille ja
teollisuuden kunnossapitoon.
• Max tuotto 6 l/s, nostokorkeus 16m.
• Sihdin reikä 5 x 11 mm.
• 230 V
• Paino 14,5kg, 28HO

• Milli on rakenteellisesti lähellä Microa,
mutta tyhjennyskäytössä imee lattiapinnasta melkein kaiken veden pois.
• Kuivakäyntiventtiili vakiona.
• Soveltuu rakennustyömaille, kuntien tekniseen kunnossapitoon, pelastuslaitoksille ja
teollisuuden kunnossapitoon.
• Max tuotto Tuotto 4l/s, nostokorkeus 10m.
• Sihdin reikä 5,2mm.
• 230 V
• Paino 13kg, 28HP

• Pieni ja tehokas uppopumppu vaativaankin käyttöön.
• Maksimi pumppausteho 8 l/s, nostokapasiteetti jopa 15m.
• Sihdin reikä 7,5mm
• 230 V
• Paino 25kg, 28HQ
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PUMPPUKALUSTO

PUMPPUKALUSTO

UPPOPUMPUT

POISTOVESILETKU
• Pituus 20m halkaisija 2”,
soveltuu poistovesiletkuksi
uppopumpuille.
• Litteä
• Jatkettavissa, 28HR
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TUET

TUET

TUET

TUET

ELEMENTTITUKI TPE 350
• Kuumasinkitty, tukeva rakenne.
• Säätökierre täysin suojattu.
• Tuen läpikiertyminen estetty
lukitusrenkaan avulla.
• Tukilevyt suunniteltu yleistyökaluille
sopiviksi.
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• 2000-3500 mm
• Ulkoputki 57 x 2,7mm.
• Sisäputki 48,3 x 2,9 mm.
• Paino 17,1 kg, 28II

BETONOINTI- JA PUMPPUKALUSTO SEKÄ TUET

HOLVITUKI SE 300

HOLVITUKI SE 500

• Kuumasinkitty, tukeva rakenne.
• Säätökierre täysin suojattu.
• Tuen läpikiertyminen estetty
lukitusrenkaan avulla.
• Tukilevyt suunniteltu yleistyökaluille sopiviksi.
• 1700-3000 mm
• Ulkoputki 57 x 2,7mm.
• Sisäputki 48,3 x 2,9 mm.
• Paino 14kg, 28IJ

• Kuumasinkitty, tukeva rakenne.
• Säätökierre täysin suojattu.
• Tuen läpikiertyminen estetty lukitusrenkaan avulla.
• Tukilevyt suunniteltu yleistyökaluille
sopiviksi.
• 2800-5000 mm
• Ulkoputki 57 x 2,7mm.
• Sisäputki 48,3 x 2,9 mm.
• Paino 22 kg, 28IL R
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NOSTO- JA
SIIRTOKALUSTO
Taljat ja tunkit
Muu nosto- ja siirtokalusto
Levyhissit
Levyvaunut
Muut

18

vahva vuodesta 1868

RENT

nosto- ja siirtokalusto

20
21
24
25
25

vahva vuodesta 1868

RENT

19

TALJAT

MUU NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

LOMPAKKOTALJA
ALUMIINIRUNGOLLA

TUNKIT

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

• Lompakkotalja alumiinirungolla 1,6 t,
20 m teräsvaijeri salpakoukulla,
EN 13157, 28GW

TIILIKÄRRY ESKO
PULLOTUNKKI 10 T
• Pienin korkeus 230 mm
• Nostokorkeus 150 mm + säätökorkeus 80
mm
• Maalattu, sininen, 15QB
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PULLOTUNKKI 20 T
• Pienin korkeus 242 mm
• Nostokorkeus 150 mm + säätökorkeus
60 mm
• Maalattu, sininen, 28GX

nosto- ja siirtokalusto

• ESKO-tiilikärry 565 - SKA 4.00-4 / Ø 25 mm
+ jarru.
• Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen teräksestä Suomessa valmistettu jarrullinen kärry
tiilien kuljetukseen.
• Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä
huomiota kärryn tasapainoon ja työergonomiaan.

• Kuulalaakeroinnin ansiosta kärryä on kevyt
ja helppo työntää kuormitettunakin.
• Pyörät ovat teräsvanteelliset.
• Kärryn mitat: leveys 630 mm, pituus 1450
mm, kärjen pituus 335, paino 34 kg, 28IT
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MUU NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

MUU NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

HAARUKKAVAUNU /
PUMPPUKÄRRY
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ROSKAKÄRRY

KANAVANOSTIN

VARASTOKÄRRY ESKO

• Työmaan yleiskärry.
• Vankkarakenteinen, kestää kovemmassakin käytössä, silti kevyt liikuttaa.
• Vaunussa on myös nostosilmukat ja reunasuojus.
• Tilavuus 400L max. kuorma 800kg.
• Pyörät 400mm umpikumi, jarrullinen ohjauspyörä 200mm.
• Kuumasinkitty, 28HV R

• Genie SLA-20
• Työskentelykorkeus 5,94 m
• Lavakuroma 159-363 kg
• Paino 184 kg
• Kuljetuspituus 0,74 m
• Kuljetusleveys 0,8 m
• Kuljetuskorkeus 2 m, 32NT

• Erittäin kestävä teräsputkesta valmistettu
yleiskärry puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla ja alaslaskettavalla kuormakynnyksellä.
• Tämä teräsputkesta valmistettu yleiskärry
on erittäin tukeva ja kestävä.
• Kärryssä on pitkä, paksusta teräslevystä
valmistettu kärkilevy sekä alaslaskettava
kuormakynnys, jonka pituus on 485 mm ja
leveys 360 mm.
• Pitkä ja taipumaton kärkilevy mahdollistaa
raskaidenkin kuormien kuljettamisen jopa
ilman kuormakynnystä.
• Puhkeamattomat polyuretaanirenkaat.
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nosto- ja siirtokalusto

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

• Haarukkavaunu 2,5 t
• Haarukoiden pituus 1150 mm
• Nailon-pyörät, 15QD

• Kantavuus 250 kg.
• Pyörät SKKL-260 x 85.
• Mitat 510 x 1260 mm.
• Kärkilevyn pituus 170 mm.
• Kärkilevyn leveys 430 mm.
• Raideväli 420 mm.
• Paino 16 kg, 13EN R
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LEVYHISSIT

LEVYVAUNUT

LEVYHISSI 3 M

LEVYVAUNU

• Tukevarakenteinen levyhissi.
• Nostokorkeus 3 m, 28HW
• Levyvaunu, kiinteä reunatuki.
30EZ

• Tukevarakenteinen levyhissi
• Taittuva, mahdollistaa levyjen
asentamisen seinään tai kattoon
• Nostokorkeus 3,5 m
• Nostaa 60 kg, 31MG

LEVYHISSI
EDMA450 4,5 M
• Tukevarakenteinen levyhissi
• Taittuva, mahdollistaa levyjen
asentamisen seinään tai kattoon
• Nostokorkeus 4,5 m
• Nostaa 80 kg, 31MH
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MUUT
NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO

LEVYHISSI
EDMA360 3,5 M
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LEVYHISSI 4,5 M
IMUKUPPI

KELAVAUNU

• Imukuppi 2-osainen. 30HJ

• Kelavaunu muovi- ja teräsvanteille
12-19 mm. 30FZ

• Tukevarakenteinen levyhissi.
• Nostokorkeus 4,5 m, 28HX

nosto- ja siirtokalusto
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OLOSUHDEHALLINTA JA
SÄHKÖISTYS
LÄMMITYSKALUSTO

28
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Kuivaimet
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Puhaltimet ja
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OLOSUHDEHALLINTA JA SÄHKÖISTYS
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SÄHKÖ-JA
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Keskukset
Jatkojohdot
Valaisimet
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SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMPÖPUHALTIMET

ROUDANSULATUSLAITTEET

LÄMPÖPUHALLIN 3,3 KW

28

lämmityskalusto

lämmityskalusto

• Lämpöpuhallin El-Björn VF 31 on tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään
lämmitykseen
• Voidaan IP 44 -suojauksen ansiosta
käyttää kosteissa tiloissa.
• Säädettävä teho, max 3300 W
• 2m liitäntäkaapeli.
• Käyttöjännite 230V, 28HY

ROUTAMATTO

LÄMPÖPUHALLIN 9 KW

LÄMPÖPUHALLIN 15 KW

• Vankkarakenteinen lämpöpuhallin
El-Björn VF9 IP 44-suojauksella.
• 2m liitäntäkaapeli
• Säädettävä teho, max 9000 W
• Termostaatti +5 - +45c.
• Pistoke 400V, 28HZ

• Tehokas lämpöpuhallin El-Björn VF 15
IP 44- suojauksella.
• 2m liitäntäkaapeli
• Säädettävä teho, max 15 000 W
• Termostaatti +5 - +35c.
• Pistoke 400V, 28IA
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OLOSUHDEHALLINTA JA SÄHKÖISTYS

• Yksinkertainen ja tehokas roudansulatus
Ebeco-lämmitysmatto on tarkoitettu siihen,
että sulattamis- ja lämmitystyöt sujuisivat
nopeasti ja helposti eri käyttöalueilla. Se on
kehitetty selviytymään kovista vaatimuksista ja rankoista paikoista, ja se sulattaa
normaalisti jopa 30 cm vuorokaudessa ja
hiekkamaalla jopa 60 cm vuorokaudessa.
Tehokkuuteen vaikuttaa maton toisella
puolella oleva lämpöä heijastava materiaali.
Koska siinä on maadoitettu pistoke, se on
vaivaton kytkeä sekä helppo ja joustava
liikutella.
• Käyttöalueiden esimerkkejä: Maaperän, hie-

kan, vesijohtojen, viemäriputkien, siilorehun
tai säilöntäpaalien sulattaminen Sähkö- ja
puhelinjohtojen, koneiden sekä muuraustöiden lämmittely.
• Kaivonporaus.
• Materiaali: PVC-päällysteinen nailon Eristys:
10 mm huokoinen solumuovi
• Liitäntäjännite: 230 V Teho: ca 300 W/m²
Kytkentäkaapeli: 2,5 m
• Toimitukseen kuuluu: Ylikuumenemissuoja
ja maadoitettu pistoke Suojausluokka IP67
Teho Leveys Pituus Pinta-ala : 1000 W 1,0 m
3,0 m 3,0 m², 81WI
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KUIVAIMET

ILMANKIERTOTASOKUIVAIN
• Ilmankiertotasokuivain Strong STR600
• Virtapistoke kuivaimien ketjutukseen, esim.
5 laitetta per 16A sulake ilman jatkojohtoja
• Automaattinen lämmityksen ja jäähdytyksen jaksotus
• Automaattisen jaksotuksen ohitus massiivirakennekuivaukseen
• Erittäin kevyt kantaa ja liikutella, vain 12 kg
• Laiterunkoon upotetut kierteet asennustukien kiinnittämiseksi kattokuivauksissa

30
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• Laite pysyy kyljellään pystyssä ilman tukea
erinomaisen runkosuunnittelun ansiota
• Helposti tarvittaessa vaihdettavat reunatiiviisteet
• Neljä laitekahvaa helpottaen kantamista ja
laitteen nostoa
• Mahdollisuus kytkeä halkaisijaltaan 50mm
kostean ilman letku
• Helposti vaihdettava vesipestävä suodatin
laitteen etupaneelissa, 30EY

OLOSUHDEHALLINTA JA SÄHKÖISTYS

KOSTEUDENEROTIN
19 L / 24 H

KOSTEUDENEROTIN
43 L / 24 H

• Kosteudenerotin AD 520 S
• Vesi kerätään ylivuotosuojalla varustettuun
astiaan tai johdetaan pois letkuliitännän
(12mm) kautta.
• Suojattu runko, ei ulkonevia osia.
• Pyörivä kompressori parantaa tehoa.
• Jatkuvakäyntinen puhallin.
• Jakoritilällä varustettu ulospuhallinaukko,
joka jakaa ilmaa.
• Suodatin kuivausprosessin varmentamiseksi paremmin.
• Energiakulutus max. 330 w
• Kuivausteho max. 19L / 24h.
• Mitat K x L x S mm 524x320x360, 28IB

• Kosteudenerotin AD 640 S
• Vesi kerätään ylivuotosuojalla varustettuun
astiaan tai johdetaan pois letkuliitännän
(12mm) kautta.
• Suojattu runko, ei ulkonevia osia.
• Pyörivä kompressori parantaa tehoa.
• Jatkuvakäyntinen puhallin.
• Jakoritilällä varustettu ulospuhallinaukko,
joka jakaa ilmaa.
• Suodatin kuivausprosessin varmentamiseksi
paremmin.
• Energiakulutus max. 530 w
• Kuivausteho max. 34L / 24h.
• Mitat K x L x S mm 900x447x413, 28IC

vahva vuodesta 1868

RENT

Kuivaimet ja puhaltimet

Kuivaimet ja puhaltimet

KUIVAIMET
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PUHALTIMET JA ALIPAINEISTAJAT

SIMPUKKAPUHALLIN 10S

SIMPUKKAPUHALLIN 30S

• Trofec TVF 10S
• 1 nopeuksinen Ilmamäärä max. 355
m³/h
• Tehonotto 0,1 kW.
• Liitäntäkaapelin pituus 3m.
• Liitäntä 230V.
• Suojausluokka IP 22, 28ID

• Trofec TVF 30S
• Ilmamäärä Taso 1: 1.350 m³/h
Taso 2: 1.880 m³/h Taso: 3: 2.250 m³/h.
• Tehonotto: 1,05 kW.
• Maks. virranotto: 5,2 A.
• Liitäntä: 230 V.
• Kaapelin pituus: 5 m.
• Mitat pit. x lev. x kork.:
545 x 515 x 490 mm, 28IE

LETKULIITIN
• Letkuliitin 100 mm 3 lähtöä
• Puhaltimen lisävaruste (TFV30S
puhaltimeen). 30FB

32
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OLOSUHDEHALLINTA JA SÄHKÖISTYS

KOSTEUSMITTARI

ILMANPUHDISTIN 750 W

• Kosteusmittari Gann Compact B on
tehokas ja sen toiminta perustuu
patentoituun mittausmenetelmään. Anturi muodostaa sähköisen
kentän rakenteeseen.
• Mittaussyvyys on jopa 40 mm.
• Anturia voidaan liikuttaa pitkin
rakenteen pintaa.
• Jos kosteuden määrä muuttuu,
näkyy se heti mittarista.
• Muovinen suojakotelo, 9V paristo
sekä kalibrointimerkintä.
• Mittausasteikko 0-100 yksikköä.
• Näytön tarkkuus 1 yksikkö.
• Mitat 200 x 53 x 30 mm
• Paino 142 g, 28IV

• DC Aircube 2000
• Tekniset tiedot: mitat (L x S x K)
512 x 547 x 1019 mm, paino 30 kg.
• Tuloaukko/imuaukko ø 315 mm.
• Ilmamäärä avoimella aukolla 1850 m³/h.
• Teho 750 W
• Jännite 230 V.
• Erotteluaste HEPA 13 (EN 1822-1) /
99,995 % (EN 60335-2-69, luokka H).
• Esisuodatin G4
• Esisuodatusala 0,5 m²
• HEPA-suodatusala 8,16 m².
• Äänitaso maks. 62 - 74 dB(A), 28GS

vahva vuodesta 1868

RENT

Kuivaimet ja puhaltimet
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IMURIT

ILMANPUHDISTIN 210 W

PUHALTIMET JA ALIPAINEISTAJAT MYYNTI/VUOKRAUS

IMUKARTIO
• Imukartio DC AirCube 500 -ilmanpuhdistimeen, Ø 125 mm, 28GO

ILMANVAIHTOLETKU
• Ilmanvaihtoletku DC AirCube 500 -ilmanpuhdistimeen, Ø 125 mm, 10 m, 28GP

POISTO-/IMULETKUPAKETTI

IMURI S13
• S 13 on käyntiääneltään hiljainen HEPA-pölynerotin, joka sopii yhteen laikkaleikkurin,
käsikäyttöisten hiomakoneiden, pienten
hiomakoneiden (5–7 tuumaa) ja jyrsinten
sekä kipsilevyhiomakoneiden kanssa.
• Tämä ammattikäyttöön tarkoitettu pölynerotin on yleiskäyttöinen rakennusimuri monenlaisten rakennusmateriaalien ja roskien
keräämiseen.
• Sisältää testatun ja sertifioidun HEPA H13
-suodattimen.
• Ominaisuuksia ovat Jet-Pulse-esisuodatin ja
tyhjiömittari suodatuksen hallintaan.
• Puhkeamattomat pyörät eivät jätä jälkiä ja
etupyörät voi lukita.

IMURIT

Kuivaimet ja puhaltimet

• DC Aircube 500
• Tekniset tiedot: mitat (L x S x K)
340 x 495 x 380 mm, paino 13 kg.
• Tuloaukko/imuaukko ø 125 mm. Ilmamäärä avoimella aukolla 500 m³/h.
• Teho 210 W
• Jännite 230 V.
• Erotteluaste HEPA 13 (EN 1822-1) / 99,995
% (EN 60335-2-69, luokka H).
• Esisuodatin G4
• Esisuodatusala 0,18 m²
• HEPA-suodatusala 4,56 m².
• Äänitaso 45 dB(A) (pieni nopeus) /
65 dB(A) (suuri nopeus), 28GN

• Longopac®-järjestelmän ansiosta pussin
vaihto käy helposti ja pölyttömästi
• Ilmavirta 200 m³/h
• Ottoteho, nimellinen 1,2 kW
• Pituus, leveys, korkeus: 680 mm x 400 mm
x 1100 mm
• Paino 29 kg
• 230 V
• Alipaine 220 mbar, 32BW

• Ilmanvaihtoletkupaketti DC AirCube 2000 -ilmanpuhdistimeen, Ø 320 mm, 6 m, 28GT

34
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IMURI S26

ESIEROTTELIJA C3000

• Tehokas yksivaiheinen HEPA-pölynerotin
• Ammattikäyttöön tarkoitettu pölynerotin
soveltuu rakennus-, hionta-, laasti- ja betonipölylle
• Teho 2400 W
• Sisältää kaksi testattua ja sertifioitua HEPA
H13-suodatinta.
• Jet-Pulse-esisuodatin
• Tuntilaskuri
• Tyhjiömittari suodatuksen hallintaan
• Puhkeamattomat pyörät eivät jätä jälkiä
• Lukittavat etupyörät
• Longopac®-järjestelmän ansiosta pussinvaihto käy helposti ja pölyttömästi, 31MC

• Tehokas teollisuuskäyttöön tarkoitettu pölyn esierottelija erittäin suuriin töihin, joissa
syntyy runsaasti pölyä.
• Suositellaan täydentämään Husqvarnan
pölynerotinta S26.
• c3000 erottelee 90% imuroidusta materiaalista ennen sen ennättämistä pölynerottimeen.
• Lisää huomattavasti imutehoa.
• Pidentää moottorin käyttöikää.
• Vähentää merkittävästi suodattimen huoltotiheyttä.
• Ominaisuudet mahdollistavat työskentelyn
pidempään ilman keskeytyksiä.
• Esisuodattimen käyttö lisää pölynerottimen
kykyä käsitellä tavallisesti hankalaksi koettua materiaalia, kuten noki, palavat hiukkaset, nesteet ja kevyt aines suurina määrinä.
• Longopac®-järjestelmän ansiosta pussinvaihto käy helposti ja pölyttömästi.
• Voidaan käyttää sekä märkä- että kuivasovelluksissa, 31MB
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• ATTIX 33-2L IC -teollisuusimurisarjassa on
aivan uusia ominaisuuksia. Innovatiivinen
suodattimen puhdistus, parannettu suorituskyky ja kestävä muotoilu tekevät ATTIX
33- imurista erinomaisen valinnan ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa ja turvallista
imuria.
• ATTIX 33 tarjoaa enemmän imutehoa, automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän, tiiviin rakenteen, sekä monia muita
käyttäjälle hyödyllisiä ominaisuuksia.
• InfiniClean - Automaattinen suodattimen
puhdistusjärjestelmä minimoi imutehon
laskun PTFE tarttumaton kalvo min. 99,9%
suodatustehokkuus,
• Pölyluokka L
• Ainutlaatuinen kaksoissuodatus-järjestelmä
saatavana HEPA-suodattimella varustettuja
malleja

• 30-litran säiliö teräspyörillä ja kestävällä
törmäyssuojalla
• MultiFit-lisävarustejärjestelmä
• Joustavat kumihihnat, työkalulaatikon kiinnityspaikka ja kuljetuskahva
• Sähkötyökaluadapteri kaikille yleisimmille
sähkötyökalumerkeille
• Tekniset tiedot:
• Paino 16 kg
• Ilmavirtaus 4500 l/min
• Alipaine 250 mBar
• Teho max. 1400 W
• Jännite 230 V
• SoftStart
• Sähkötyökalupistoke
• Imutehon säätö
• Hyväksytty L-luokan pölylle,
• HEPA- suodatinkotelo ja suodatin lisävarusteena, 51SN
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• AERO 31 -21 PC INOX on kapasiteetiltaan
suurin AERO 21/26/31 -sarjassa, jonka kehitystyössä on ollut suuri painoarvo loppukäyttäjien tarpeilla.
• Push&Clean suodattimen puhdistusjärjestelmä ja puhallustoiminto on mallissa
vakiona yhdessä joustavan ja kätevän
lisävarustesäilytyksen kanssa.
• Nilfisk Aero 31-21 PC INOX märkä-/kuivaimuri 30-litran säiliöllä on tehokas ja säiliö on
valmistettu kestävästä ruostumattomasta
teräksestä ja siinä on tukeva kuljetusvaunu.
• Pistorasia automaattisella start/stop- toiminnolla aktivoi imurin, kun pistorasiaan
kytkettyä työkalua käytetään.
• Työskenneltäessä sähköporauksen, hionnan tai leikkureiden kanssa, AERO 31-21 PC
INOX tarjoaa suuren avun pitäen sekä ilman
että ympäristön puhtaana ja vähentäen
lisäksi yleistä melutasoa.
• Koska AERO 31 -21 PC INOX märkä-/kuivaimuri on kompakti, monikäyttöinen ja
kestävä, se voidaan helposti kuljettaa minne
tahansa, esim. autolla.
• Työnteon jälkeen, säiliö on helppo tyhjentää - joko hävittämällä fleecepölypussi tai
tyhjentämällä säiliö.
• Push&Clean suodattimen puhdistusjärjes-
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telmä estää suorituskyvyn alenemisen ja
lisää tuottavuutta puhdistustyön aikana.
• Innovatiivinen lisävarustesäilytys helpottaa imuletkun, suuttimien ja virtajohdon
säilytystä ja sisäänrakennettu imuputken
säilytyspaikka tekee käytöstä helppoa ja
joustavaa.
• Pestävä PET fleecesuodatin minimissään
99,9% suodatustehokkuudella.
• MultiFit-lisävarustejärjestelmä lisää joustavuutta.
• Kätevä lisävarustesäilytys ja johdon pidike ja
työkaluparkki.
• Puhallustoiminto.
• RST-säiliö.
• Joustava kumilenkki imuletkun
säilytystä varten.
• Teho 1250 W
• Jännite 230 V
• Verkkojohto 5 m
• Ilmavirtaus 3600 l/min
• Alipaine 210 mbar
• Äänitaso 64 db
• Säiliö 30 l RST
• Push&Clean- suodattimenpuhdistus
• Auto Start/stop sähkötyökaluille
• Paino 10,5 kg, 55KY

OLOSUHDEHALLINTA JA SÄHKÖISTYS

MÄRKÄ-/KUIVAIMURI
• Suurikapasiteettinen nesteimuri poistopumpulla, vaativiin märkäimurointikohteisiin.
• ATTIX 751-61 -vesi-imuri on suunniteltu
erityisesti vaativiin vesi-imurointi kohteisiin
(tulvat, tulipalojen jälkeinen siivous). Se sopii
kohteisiin joissa tarvitaan suurta imutehoa,
lujaa rakennetta ja hyvää liikuteltavuutta.
• ATTIX 7 -vesi-imurissa suuri 70 litran säiliö,
jonka ansiosta työskentelyaika tyhjennysten
välillä on pitkä. Säiliö voidaan kallistaa tai
nostaa kätevästi tyhjennystä varten.
• ATTIX 7 sopii erinomaisesti erittäin vaativiin
tehtäviin.
• Sisäänrakennettu pumppu voi imeä jopa
200 l/min ja pumpata 300 l/min.
• Tyhjennysletkun avulla (vaatii GEKA tai
Storrz -liittimen) vesi voidaan tyhjentää 9
metriä korkeammalle tai 50 metrin päähän
kohteesta.
• Matala äänitaso mahdollistaa työskentelyn
muita häiritsemättä.
• Sopiva varustus on Nilfisk ammatti -ja teollisuussarja 63216.

• Sisäänrakennettu pumppu jatkuvalla automaattisella tyhjennyksellä.
• Kaksinkertainen siiviläsuodatin ruostumatonta terästä.
• IP68-liitäntä ja vikavirtasuoja.
• Laadukas kallistettava ja pois nostettava
ruostumaton terässäiliö.
• MultiFit-lisävarustejärjestelmä.
• SoftStart -käynnistys
• Teho 1500 W
• Jännite 230 V/16A
• Ilmavirtaus 3600 l/min
• Alipaine 230 mbar
• Veden imuteho 200 l/min ja poisto 300 l/
min
• Automaattinen poistopumppu
• Äänitaso 57 db
• Säiliön tilavuus 70 l
• Kallistettava säiliö
• Teräsrunko
• Moottorin kierrosnopeuden säätö
• Märkäsuodatinsiivilä, 55KZ
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• Kompakti kylmävesipesuri kevyeen rutiinityöskentelyyn.
• Laite soveltuu ammattikäyttöön esim. rakennustyömaille.
• Työpaine 150 baria ja vedentuotto 650 l/min.
• MC 2C-150/650 XT:ssa on normaalia pidempi,
15 metrinen letku.
• Pesurissa on automaattinen pumpun käynnistys/ pysäytys, sekä vedenvirtauksen säädin.
• Laitteessa on myös pesuainesäiliö sekä pesuaineen säätö mahdollisuus matalapaineella.
• MC 2C-150/650 XT sopii hyvin ammattimaiseen rutiinityöhön, sillä se on ergonominen ja
tehokas työväline päivittäiseen puhdistukseen.
• Pakkaukseen sisältyy Ergo-liitinsarja jatkoletkuille, 4-in-1-suihkuputki, pesukahva ja 15 m
teräsvahvistettu paineletku.
• Pesusuuttimesta voidaan valita neljä erilaista
toimintoa, matalapaine/pesuaineen levitys,
viuhka 20 astetta, viuhka 60 astetta ja pyörivä
tehopesu.
• Jännite 230 V
• Teho 3,3 kW
• Työpaine 150 bar
• Vedenvirtaus 650 l/h
• Tulovesi max. 60 astetta
• Männät RST ja keraaminen pinnoitus
• Imukorkeus kuiva letku max.0,5 m,
• Imukorkeus täytetty letku max.1,5 m, paineletku
15 m teräskudosvahvistettu,
• Letkukela
• Auto Start/Stop
• Veden virtauksen säädin
• Pesuainesäliö 2 l
• Pesuaineen annostelun säädin, 55LB
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PAINEPESURI 4,0 KW
• Tehokas kylmävesipainepesuri ammattikäyttöön.
• Työpaine 180 Bar ja vesimäärä 740 l/h.
• Varustettu 4-in-1 suihkuputkella, letkukelalla ja 15 m paineletkulla, sekä pesuaineen
vaahdottimella.
• MC 4M-180/740 XT -kylmävesipesuri on
suunniteltu keskivaativiin puhdistustehtäviin ja se sopii erityisesti pienille yrityksille,
huoltamoille ja pienille maatiloille.
• Pesureissa on 1450 rpm matalakierros
moottoriyksikkö keraamisesti päällystetyillä
männillä.
• Tämä mallisto vähentää puhdistuksen kokonaiskustannuksia, koska MC- 4M painepesurimallisto lisää puhdistustehokkuutta
keskimäärin 20 %.
• Ulkoisen pesuaineen annostelujärjestelmän
ansiosta todellinen työpaine suuttimella
lisääntyy ja puhdistusaika vähenee n. 20 %:a
- säästäen työvoimaa, vettä ja sähköä.
• Laadukas 14500 rpm moottori.
• Messinkinen sylinterikansi ja 3 keraamisesti
päällystettyä mäntää.
• Painekäynnisteinen järjestelmä.
• Ulkoinen öljysilmä ja öljyn täyttö/tyhjennys.

• Innovatiivinen pesukahvan säilytyspidike,
joka suojaa kahvaa rikkoutumiselta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
• Kääntyvä verkkojohdon pidike - helpottaa
verkkojohdon kelausta.
• Kestävä rakenne, isot 250 mm pyörät
helpottavat pesurin liikuttelua epätasaisilla
pinnoilla ja rappusissa.
• Alumiininen nostokahva.
• Jännite 400 V
• Teho 4,0 kW
• Työpaine 180 bar
• Vedenvirtaus 740 l/h
• Tulovesi max. 60 astetta
• Männät RST ja keraaminen pinnoitus
• Imukorkeus kuiva letku max.0,5 m
• Imukorkeus täytetty letku max.1,5 m, paineletku 15 m teräskudosvahvistettu
• Letkukela
• Auto Start/Stop
• Pesuainevaahdotin 2 l säiliöllä, 4-in-1 -suihkuputki.
• Pesusuuttimesta voidaan valita neljä erilaista toimintoa, matalapaine/pesuaineen
levitys, viuhka 20 astetta, viuhka 60 astetta
ja pyörivä tehopesu, 55LC
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KESKUKSET

ALAKESKUS 16A

ALAKESKUS 32A

• Nimellisvirta: 16A
• Nimellisjännite: 400V~ 50Hz
• Kotelointiluokka: IP44
• Nimellisvirta: 16A
• Vikavirtasuoja 30mA
• 10m VSN 5 x 2,5S kaapeli
• Lähdöt: 1 x 16A, 6 x schuko + VVS
• Mitat: (L x S x K): 281mm 373mm
308mm
• Paino8,8kg
• Päämateriaali: sinkitty teräslevy, 30EP

• Työmaakeskus, josta voi kätevästi ottaa
sähköä useille eri johdoille aina 32 A asti.
• Nimellisvirta 32 A.
• Nimellisjännite 400 V / 50 Hz
• Kotelointiluokka IP44, 4-nap.
• Vikavirtasuoja 30 mA ja automaattisulakkeet.
• Tulo: 32 A kojepistotulppa.
• Lähdöt: 1 x 32 A, 2 x 16 A, 6 x schuko.
• Mitat (L x S x K):
502 mm x 292 mm x 450 mm
• Paino 12,2 kg.
• Päämateriaali sinkitty teräslevy, 23BD
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KESKUKSET

ALAKESKUS 63A
• Nimellisjännite: 400V~ 50Hz
• Kotelointiluokka IP44 - 2 x 4-nap.
• Vikavirtasuoja 30mA ja 500mA
• Automaattisulakkeet
• Tulo 63A kojepistotulppa
• Lähdöt 1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A

ja 6 x schuko
• Mitat korkeus x leveys x syvyys 590mm
705mm 467mm
• Paino 23,8kg
• Päämateriaali sinkitty teräslevy
• Nimellisvirta 63A, 85QO
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VALAISIMET

JATKOJOHTO 230V

JATKOJOHTO 16A

• Jatkojohto 1-osainen 3x2.5 ulko-ja
rakennuskäyttöön soveltuva
• 20 m
• 230 V, IP44, 85QP

• Voimavirta 3-vaihe jatkojohto ammattikäyttöön
• Öljynkestävä kumikaapeli 450/750V
• 16 A 400 V / 20 m IP44
• Pistotulppa ja jatkopistorasia, 85QQ

JATKOJOHTO 32A

JATKOJOHTO 63A

• 3-vaihejatkojohto ammattikäyttöön.
• Öljynkestävä kumikaapeli 450/750V
• 32 A 400 V / 20- metriä IP44
• PCE-pistotulppa ja jatkopistorasia, 23AZ

• Voimavirta 3-vaihe jatkojohto ammattikäyttöön
• Öljynkestävä kumikaapeli 450/750V
• 63 A 400 V / PCE 20 m, IP67
• Pistotulppa ja jatkopistorasia, 85QR
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TYÖVALAISIN KIHU

TYÖVALAISIN GLOBO

• Led-työvalaisin kihu 35W
• Ketjutettava iskuja kestävä työvalaisin
• Kumikaapeli H07RN-f 3x1.5 5m
• Kotelointiluokka IP44
• Valolle kytkin
• Valaisimen rungossa on 2 schukopistorasiaa joita voi käyttää joko valaisimen
ketjuttamiseen tai virranottoon
• Maksimikuorma 2500w
• Ripustuskoukun ansiosta voidaan kiinnittää myös kattoon
• Kuvun uusi muotoilu mahdollistaa päällekkäin pinottavuuden tilan säästämiseksi
varastoidessa,sekä johto voidaan varastoinin ajaksi kietoa valaisimen ympärille
johdolle tarkoitettuun hahloon
• Teho 35w
• Todellinen valoteho 3500Lumen
• Värisävy 6500Kelvin
• Säteilykulma 360
• Käyttöikä 30.000H
• Koko 278x186 cm
• Paino 1,9kg, 85QS

• Globo-valaisin työmaiden valaistukseen. Valaisimet ovat ketjutettavissa rasiasta rasiaan
ja jokaisesta valaisimesta voi ottaa välistä
virtaa ylimääräisen rasian ansiosta.
• Jokaisessa valaisimessa on erillinen virtakytkin.
• Valaisimet saadaan helposti roikkumaan
mukana olevan ripustuskoukun ansiosta.
220-240 V/ 50 Hz, E27, maks. 36 W.
• Kotelointiluokka IP44.
• Kumikaapeli H07RN-f 3 x 1,5 mm², pituus 5
m.
• Kytkin valolle.
• Kaksi schukopistorasiaa mahdollistavat
valaisinten ketjuttamisen.
• Maksimikuorma 15 A.
• Kupu ø 24 cm.
• Sisältää 36 W energian säästölampun.
• Valaisimen valovirta (valon määrä): 1400
lumen.
• Värilämpötila: 3400 K, 78DG
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VALAISIMET

LED VALO

SYVÄSÄTEILIJÄ

• 230V-malli, oranssi/ sininen
• Uusi matalampi koko! Korkeus 20cm
• Kestää hyvin tärinää ja iskuja
• Valaisimissa on liitosjohto ja pistorasia
valaisimien ketjutusta varten
• Syttyy nopeasti ja palaa pakkasessakin kirkkaasti
• Säästää sähköä – kuluttaa vain murto-osan loisteputkiin verrattuna
• Huoltovapaa – ei kalliita lampun vaihtoja (LED-moduuli on vaihdettavissa)
• Pitkä käyttöikä – 35 000 h
• Fiksu muotoilu – valaisimien kuljettaminen on helppoa
• Optimaalinen valoteho ja tasainen
valontuotto, ei häikäise
• Suomalaista huippuosaamista – Valmistetaan Suomessa, 30EU

• Led-syväsäteilijä 100w
• 200-240V 50-60Hz - 9360lm - 40004500K
• Sisäkäyttöön
• AC IC-piiri ilman muuntajaa
• Suuri jäähdytyspinta-ala takaa valaisimen tehokkaan jäähdytyksen
• 80% kevyempi rakenne kuin vastaavissa valumetallisissa valaisimissa
• Erittäin ohut muotoilu
• Häikäisyarvo UGR25
• Käyttöikä 30 000h
• Liitosjohto 0,3m, 89LI
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LED-HEITIN 100W

LED-HEITIN 200W

• Kumikaapeli 0,5m
• H05RN-f 3x1 shukopistotulppa
• Kotelointiluokka IP44
• Runko alumiinia ja karkaistulasi
• Teho 100w
• 8000Lumen
• Värisävy 4500Kelvin
• Säteilykulma 120
• Käyttöikä 50.000h, 85QT

• Kumikaapeli 0,5m
• H05RN-f 3x1 shukopistotulppa
• Kotelointiluokka IP44
• Runko alumiinia ja karkaistulasi
• Teho 200w
• 16000Lumen
• Värisävy 4500Kelvin
• Säteilykulma 120
• Käyttöikä 50.000h, 85QU
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VALAISIMET

VALOMASTO 5M
• SRS:n teleskooppi mastoista 5m, jonka valolähteiden korkeutta maasta lukien voidaan
säätää 2,5 ja 5,0 metrin välillä. Masto on
kevyt ja helppo käsitellä. Se on helppo pystyttää ja tarvittaessa siirtää paikasta toiseen.
Vaikka masto on kevyt, se on vankkarakenteinen ja kestää rakennustyömailla usein
vallitsevia vaativia olosuhteita.
• SRS 5 maston joustavuus tarjoaa käyttäjille
mahdollisuuden käyttää mastoa sekä sisäettä ulkotiloissa.

48
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• Toimitetaan 2 x 400W Led-valonheittimillä.
• Johdotukset on valmiiksi tehty eli masto on
heti käyttövalmis.
• Masto painaa ilman valaisimia 21kg.
• Ulkomitat kuljetukseen koottuna:
0,16 x 0,16 x 2,0 metriä (+valaisimet)
• Tilantarve pystytettynä: 1,52 x 1,52 metriä
• Koko masto on kuumasinkittyä terästä.
• Valomasto on Suomessa valmistettu ja
johdotukset on tehty Suomessa, 89LJ
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VALAISIMET

VALOMASTO 4,5M

TYÖVALAISIN

• Ritelite K45/360 sis. pyörät
• 600W ja 85 000 Lumenia
• 4,5m kevytrakenteinen valomasto
• 6 valomoduulia
• Valon suuntaus 360 astetta
• Paino n. 80 kg
• Sallittu tuulennopeus 20 m/s
• Koko pakattuna 40 x 40 x 150 cm
• Koko avattuna 180 x 180 x 450 cm, 30EX

• Led työvalaisin 2x30 W teleskooppiteline. 14SL
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PORAKONEET

PORAKONE

ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

PORAVASARA

PIKALATAUSLAITE

• 54/30 NM
• sis. latauslaite
• Akkuporakone kovaan käyttöön 18 V:n
jännitteellä.
• Voimakas yleiskone poraukseen ja
ruuvaukseen.
• Korkea kierrosluku ja vähän virtaa
kuluttava hiiliharjaton moottori.
• Mukana kaksi 5,0 Ah:n akkua, joiden
latausaika 45 minuuttia
• 1, 8 kg, 26VZ

• 170 NM
• sis. latauslaite
• Iskevä akkuruuvinväännin 18 V:n Li-ion
akuilla.
• Erittäin pienikokoinen, suuri kapasiteetti hiiliharjattomalla moottorilla.
• Mahtava 170 Nm:n vääntö.
• Mukana 2 kpl 5,0 Ah akkua, latausaika
45 min.
• Makpac-laukussa, 28IY

• SDS-Plus, 2, 0J
• sis. pölynpoistotarvikkeet
• Akkuporavasara talttaustoiminnolla 18V
akuille.
• Hiiliharjaton moottori.
• Vaihdettava 13mm pikaistukka.
• Vakiovarusteena pölynpoistoyksikkö.
• 2kpl 18V /5,0Ah akkuja ja latauslaite 45min
latausajalla,
• LED-valo, 26WD

• Powerpack LXT. Pikalatauslaite
DC18RC ja 2kpl 18V 5,0Ah akkuja
yhdisteltävässä Makpac kantolaukussa nr.1.
• Akuissa varaustilan ilmaisin, 26XH
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PORAKONETARVIKKEET MYYNTI / VUOKRAUS

TIMANTTIPORAKONE

TIMANTTIPORANTERÄ

• Husqvarna DM230
• Sisältää salkun ja työkalut.
• Soveltuu poraamiseen myös porajalan
ds150 kanssa, 28GY

• D810, kierre r1/2

TIMANTTIPORAKONETARVIKKEET

81MM

111MM

131MM

• 28GZ

• 28HC

• 29YC

91MM

115MM

• 28HA

• 28HD

101MM

121MM

• 28HB

• 28HE
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PORAKONEET

REIKÄSAHASARJA
• Reikäsahasarja P84034
• Ezychange putkiasentaja 20-127mm +
adapteri, 30FJ

54

VESISÄILIÖ

PORAUSTELINE

• Vesisäiliö timanttiporakoneelle WT15
kaksi akkua, 28HG

• Porausteline timanttiporakoneelle DS150,
28HF
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KOMBIVASARAT

RUUVINVÄÄNNIN
• Tarvitaan myös Powerpack
• Kevyt hiiliharjaton akkuruuvinväännin
18 V jännitteellä kipsilevyruuveille.
• Tasapainotettu runko takaa koneen
helpon käsiteltävyyden.
• Virran säästämiseksi moottori pyörii
vain ruuvattaessa
• Syvyyden säätö.
• 4 000 R/min, pistooli
• Runkoversio, 28IZ
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NAUHARUUVINVÄÄNNIN
AKKU

NAUHARUUVINVÄÄNNIN
470 W

KOMBIVASARA
850 W

• Akkunauharuuvinväännin 18 V jännitteellä.
• Varmatoiminen syöttölaite 25–41 mm
ruuveille.
• Hiljainen ja tarkka syvyydensäätökytkin.
• Toimituksessa 2 kpl 4,0 Ah akkuja ja 36 min
latauslaite,
• 4 000 R/ min, 28JA

• Nauharuuvinväännin 4700 min-1 kierrosluvulla ja tukevalla alumiinirakenteisella
syöttölaitteella 25–55 mm ruuveille.
• Tarkka syvyydensäätökytkin ja ruuvinohjain
minimoivat vinosyötöt ja varmistavat tarkan
lopputuloksen,
• Teho 470 W
• 4 700 R/ min
• 25-55 mm
• 2,0 kg, 28JB

• Kombivasara SDS-MAX terille ainutlaatuisella AVT tärinänpoistojärjestelmällä.
• Teho 850W.
• 3 toimintoa: poraus iskulla, ilman iskua
ja piikkaustoiminto.
• Porausteho betoniin 35mm,
• 5, 6 kg
• AVT-tärinänvaimennus,
• Iskuvoima 5,7 J
• 11,0 m/s2, 28JC
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PIIKKAUSVASARAT

KOMBIVASARA
1350 W

KOMBIVASARA
AKKU

PIIKKAUSVASARA
1100 W

PIIKKAUSVASARA
1510 W

• Uuden teknologian SDS Max poravasara
ainutlaatuisella tärinävaimennuksella vaativaan poraukseen ja piikkaukseen.
• Teho 1350 W, vakiona laukku,
• 9,0 kg
• 9,4 J
• AVT tärinänvaimennus 7,5M/S², 28JD

• Akkukäyttöinen poravasara
• Makita DHR400ZKU 36V (2x18V )
• Li-Ion-akut Harjaton AWS SDS Max
• Max. poraus-Ø40mm, iskuporaus tai piikkaus
• 8:n joulen iskuenergia
• Makitan XPT-teknologia, joka suojaa pölyltä ja
kosteudelta
• AVT: n (tärinänvaimennustekniikka) ansiosta
vain 5,0 m / s²tärinä, 30FE

• Piikkausvasara SDS-MAX terille
• Teho 1.100W.
• Iskuluku 1.100-2.650 min-1.
• Iskuvoima 8,1 J.
• 5,6 kg
• Alhainen tärinä (8,0 m/s²) ainutlaatuisen AVT tärinänvaimennuksen
ansioista.
• Taltta 12 asentoa
• Kierrosluvun säätö, 28JE

• Järeä piikkausvasara SDS-MAX
terille
• Teho 1.510W.
• Tehokas piikkausteho.
• Iskuluku 950-1.900 min-1.
• Iskuvoima 19,1 J.
• 9,7 kg
• 16,5 m/s²
• Taltta 12 asentoa
• Kierrosluvun säätö tarkkaan, optimoituun työskentelyyn, 28JF
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MUUT

PIIKKAUSVASARA
1500 W

MURTOVASARA
2000 W

• Piikkausvasara SDS-MAX terille
• Teho 1.500W.
• Iskuluku 950-1.900 min-1.
• Iskuvoima 19,9 J.

• Murtovasaran suuri piikkausteho vaativaan
materiaalinpoistoon
• Murtovasara suurella piikkausteholla ja
alhaisella tärinällä vaativaan materiaalinpoistoon
• Tehoa 2.000W, iskuvoimaa 72,8 J
• Iskuluku 870 min-1
• Edistyksellinen AVT tärinänvaimennus
poistaa käyttäjälle aiheutuvat tärinät erittäin
tehokkaasti, 30FG

Alhainen tärinä ainutlaatuisen
AVT tärinänvaimennuksen
ansioista, 8,0M/S²
• Kierrosluvun säätö.
• Paino 12,3 kg,
• Suora runko
• Taltta 12 asentoa, 28JG
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MONITOIMIKONE
• DTM51RMJX3
• Monitoimikone sahaukseen, hiontaan, saumojen poistoon ja moneen muuhun
• Monitoimikone 18V. Terän pikavaihto ilman
työkalua
• Mahdollistaa erittäin monipuoliset sahaukset, hionnat yms. työt. Saatavilla laaja
terävalikoima,
• ei sis. teriä, 30FC

MASSAPURISTIN
AKKU
• DCE581D1,
• Portaaton nopeus kontrolloituun annostusnopeuteen
• Kestävä mäntä automaattisella takaisinvedolla ja tippumisenestolla
• LED-valolla parempi näkyvyys työstökohteeseen
• Keskenään vaihdettavat putkilonpitimet
(saatavana erikseen)
• Mukava kumipäällysteinen otealue lisää
käsittelyn mukavuutta, 55LR
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KOVAMETALLIPORAT MYYNTI/VUOKRAUS

SDS-MAX TASATALTTA
80X300MM

SDS-MAX KAAKELITALTTA
50X300MM

• 44ET

• 44EU

SDS-MAX TASATALTTA
25X400MM

SDS-MAX PIIKKI
400MM

• 28JJ

• 28JJ

TASATALTTA
32X400MM 1/1:8

PIIKKI
400MM 28,8 MM

• Murtovasaralle, 85RU

• Murtovasaralle, itseteroittuva, 31PU

KOVAMETALLIPORAT MYYNTI/VUOKRAUS

SDS-MAX ZENTRO PORANTERÄ KAKSILEIKKUINEN
• Erittäin suorituskykyinen ja kestävä SDS-MAX Zentro poranterä kaksileikkuisella kärjellä
betonin ja kiven poraamiseen.
• 14 x 220 / 340 mm
• Erinomainen leikkuujätteen poisto lyhennettyjen kierreurien ansiosta, 28JK

18X220/340MM

24X400/520MM

• 28JL

• 28JP

20X400/520MM

25X400/520MM

• 28JN

• 28JQ

22X400/520MM

28X450/570MM

• 28JO

• 28JR

30X450/570MM

38X450/570MM

• 28JS

• 28JV

32X450/570MM

40X450/570MM

• 28JT

• 28JW
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PIIKKAUSTARVIKKEET

35X450/570MM
• 28JU

SDS-MAX ZENTRO PORANTERÄ NELILEIKKUINEN
• Erittäin suorituskykyinen ja kestävä SDS-MAX Zentro poranterä 4-leikkuisella kärjellä
betonin ja kiven poraamiseen.
• Erinomainen leikkuujätteen poisto lyhennettyjen kierreurien ansiosta
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HIOMAKONEET

KULMAHIOMAKONE
125 MM, AKKU

EPÄKESKOHIOMAKONE
125 MM, AKKU

• Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu tehokas kulmahiomakone. 18 V:n jännitteellä
• Alapuolinen turvakytkin ja nopea laikkajarru
lisäävät turvallisuutta ja käyttömukavuutta.
• Toimitetaan kahdella 5,0Ah akulla, joiden
latausaika on 45 min.
• Makpac laukussa, 28JY

• Kätevä akkukäyttöinen hiomakone
tehokkaalla pölynpoistolla
• Epäkeskohiomakone 18V Li-ion akuille
• Tehokas pölynpoisto ja vapaampi
työskentely, kun johto ei häiritse työskentelyä, 30FD

KULMAHIOMAKONE
150 MM

KULMAHIOMAKONE
230 MM

EPÄKESKOHIOMAKONE
125 MM

EPÄKESKOHIOMAKONE
150 MM

• Raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu
kulmahiomakone 1400W moottoriteholla.
• SJS2 tärinänvaimennus ja AVT tärinävaimennettu sivukahva.
• Vakioelektroniikka ja portaaton nopeudensäätö sekä avaimeton laikanvaihto, 28JX

• Vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettu
230 mm kulmahiomakone hiontaan ja
katkaisuun
• Teho 2200 W
• Paino 5, 8 kg
• Superlaippa
• AVT tärinänvaimennus, 26XP

• 280 W portaaton nopeus ja
8000 - 12 000 hiomaliikettä minuutissa antavat ihanteellisen hiomanopeuden kaikille materiaaleille
• Alhainen tärinä pidentää käyttöaikaa
väsyttämättä käyttäjää, 16HE

• Epäkeskohiomakone, jossa epäkeskoliike
vapaa- ja pakkotoimisena moninaisiin
hionta- ja kiillotustöihin
• Pyörintäliike ei lopu kuormituksessa
• Pölynpoisto hiontapaperin reikien kautta
• 230V, 30FL
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HIOMAKONEET

HIOMAKONEET

NAUHAHIOMAKONE

BETONIKIRAHVI
125 MM

66

• Seinä- ja kattopintojen hiontaan
• Tasainen nopeus, pehmeä käynnistys ja
ylikuumenemissuoja.
• Säädettävä pituus 1330 – 1650 mm:n
• Ergonominen rakenne, 32LU

HÖYLÄ

VARSIHIOMAKONE

TASOITEKIRAHVI
225 MM

• Höylä 18 V jännitteellä
• Tarvitaan myös Powerpack
• Alumiinivalupöydät takaavat mittatarkan työstön
• Höyläysleveys 82 mm
• Paino 3,3 kg
• Yhteensopiva kaikkien 18V Makita
Li-ion -akkujen kanssa (ei sovi 18V
1,3/1,5Ah Li-ion akkuun), 28KA

• Korkeiden seinien ja kattojen tehokkaaseen
hiontaan
• Säädettävän pituuden ansiosta varsihiomakone on ergonominen ja vaivaton käsitellä.
• Hioma-alustaa 3 cm:n välein ympäröivät 10
W:n LED-valot auttavat huomaamaan hiottavan pinnan epätasaisuudet ja nopeuttavat
työskentelyä.
• Säädettävä pituus 110 cm-165 cm
• Teho 600 W, 78BP

• Seinä- ja kattohiontaan vaihdettavalla päällä.
• Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan sekä maalauspintojen valmisteluun.
• Ottoteho 710W
• Nopeuden vakiointi, pehmeä käynnistys,
ylikuormitussuoja ja nopeuden esivalinta
säätöpyörällä.
• Erittäin kätevä ja kevyt kone sekä helppokäyttöinen, 32LV
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• Ammattilaisen nauhahiomakone automaattisella nauhan kohdistuksella ja säädettävällä
nauhan nopeudella.
• Ottoteho 1010 W
• 100 x 610 mm nauha.
• 210-440 m/ min
• 4,8 kg
• Tehokas pölynpoisto ja alhainen 85 dB
melutaso.
• Makpac-laukussa, 28JZ

HIONTAVAUNU
• Liikuteltava työasema seinä- ja kattohiomakoneille.
• Max. työskentelykorkeus 340 cm
• Paino 31,5kg.
• Vähentää huomattavasti käyttäjän kuormaa kevyemmän käytettävyyden ansiosta.
• Suuret kumipyörät pitävät vaunun vakaana
ja helpottavat liikkuvuutta työmaalla.
• Sähkötyökaluliitäntä, 70ZZ
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HIOMAKONEET TARVIKKEET

BETONIHIOMAKONE
125 MM

TIMANTTIHIOMAKONE
125 MM

LATTIANHIOMAKONE
2,2 KW

• Vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettu betonihiomakone.
• Teho 1400 W
• Timanttilaikalla, pölynpoisto
• Pölynimusuojan etuosa irrotettavissa,
jolloin päästään hiomaan seinään
asti.
• Toimitetaan tukevassa peltilaukussa,
26XT

• EBS1803
• Teho 1800 W
• Maksiminopeus 10 000 r/min
• Terä ø 125 x 22,2 mm
• Jännite 230 V / 50 Hz
• Johdon pituus 15 m, 28GD

• Wirbel C143 L22
• Pyörimisnopeus 154 r/min
• Laikan halkaisija 400 mm
• Jännite 230 V / 50 Hz
• Johdon pituus 15 m, 28GE

PAPERIALUSTA
• 00-253, lattianhiomakiekoille, 28GF
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HIOMAKONEET

KIVIALUSTA
• Metallialusta + kivi Wirbel-koneeseen,
28GG

PÖLYKAULURI
• Metallinen pölykauluri Wirbel-koneeseen,
28GH
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MATONPOISTOKONEET

TIMANTTIHIOMAKONE
2,2 KW

TERASSIHIOMAKONE
2,2 KW

MATONPOISTOKONE
210 MM

MATONPOISTOKONE
320 MM

• Scan Combiflex 18
• Betoni-, kovapuu- ja parkettilattioiden nopeaan ja helppoon hiomiseen ja viimeistelyyn
• Sopii niin vanhan, maalatun kuin uuden
puupinnan työstämiseen
• Hioo erittäin läheltä seinää, jolloin reunat
voidaan hioa äärimmäisen siististi ja tehokkaasti
• Jos jalkalistat poistetaan ennen hiomista,
käsikäyttöistä hiomakonetta ei enää tarvita
• Voidaan erottaa helposti kahteen osaan
kuljetusta varten, erinomainen valinta rajoitettuihin tiloihin, 30GR

• FG - Terrassen Blitz
• Teho 2200 W
• Puupintojen harjauskone nopeus
2400 r/min
• Esim. terassille harjan koko halk.
200 x 185 mm
• jännite 230 V, 50 Hz
• paino 61 kg, 30GD

• Multistripper mini 210
• Tehokas matonpoistokone pienille
pinnoille
• Mukana toimitettavan jatkovarren
avulla konetta voi käyttää seisten
• Työleveys 210mm, 30GV

• Multistripper 320
• Muovimattojen, linoleumlaattojen
ja muiden liimattujen lattiapinnoitteiden poistamiseen suunniteltu
tehokas ammattikone.
• Itsevetävä, moottoroitu terä.
• Työleveys 320mm, 55MH
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NAULAIMET

IMPULSSIRUNKONAULAIN
PASLODE IM350+

IMPULSSIRUNKONAULAIN
PASLODE IM90CI

• Ammattilaisten suosima Paslode-runkoimpulssinaulain, jolla naulaat esimerkiksi kattoja runkorakenteet, aidat ja terassit.
• Naulojen pituus 50 - 90mm.
• Kaasukapasiteetti n. 1100 naulaa.
• Paino 3,3 kg (Litium-akun kanssa)
• Akkukapasiteetti jopa 9000 laukausta ennen uudelleenlatausta, täyslataus 90 min,
• Miellyttävä käyttää, 47UO

• Tehokas runkonaulain, jolla naulaat muun
muassa katto- ja lattialevytykset, ulkopaneelit, aidat ja kattolaudoitukset
• Li-ion-akku
• Naulojen pituus 50 - 90 mm, ZK15
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RUNKONAULAIN
AKKU

ANKKURINAULAIN
AKKU

• DCN69P2-QW
• Kaksi 5,0 Ah Li-Ion XR-akkua lataustilanilmaisimella
• XR-monijännitelatauslaite
• Vyöpidike kummalle puolelle vain
• Kärkisuoja
• Vahva kantolaukku
• 18V, JS86

• DCN693P2 XR
• 18 V 5 Ah akkukäyttöinen ankkurinaulain
hiiliharjattomalla moottorilla
• Tehokas ja kätevä tapa lyödä ankkurinaulat
naulauslevyihin
• Tarkka reiänkeskityskärki löytää reiän
nopeasti, mikä varmistaa reikään osumisen, 16HG
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NAULAIMET

BETONINAULAIN
AKKU

PANOSNAULAIN
PASLODE SPITFIRE P370

• DCN890P2
• Betoninaulain 18 V
• Naulan pituus 13–57 mm
• Kolme tehotasoa optimoi naulauksen eri pituisille nauloille, 33CU

• Kestävä ja luotettava panosnaulain betoni-,
teräs- ja tiilirakenteisiin
• Panosnaulaimen tekniikka tuo käyttäjälle
etuja, koska naulain ei ole riippuvainen sähköjohdoista tai paineilmasta, 30GI
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IMPULSSIKATTOHUOPA- IMPULSSIVIIMEISTELYNAULAIN
NAULAIN
PASLODE IM65A
PASLODE IM45CW
• Rullalipasimpulssinaulain kattohuovan,
tuulensuojalevyn sekä vastaavien ohuiden
materiaalien kiinnittämiseen isokantaisella
huopanaulalla
• Ei tarvetta siirrellä letkuja, johtoja eikä
kompressoria katolla tai seinän vieressä
• Helppokäyttöinen malli, jota on erittäin
miellyttävä käyttää alhaisen melutason ja
lähes huomaamattoman rekyylin ansiosta,
30GQ

• Paslode IM65A -viimeistelynaulaimella
naulaat sisäverhouslaudat, listat ja paneelit.
• Naulaimessa on litiumakku.
• Naulan kanta 1,6 mm ja pituus 32 - 63 mm.
• Naulaimella saat jopa 6000 laukausta
yhdellä latauksella.
• Naulauskohde on selkeästi esillä, joka
helpottaa tarkkaa työskentelyä.
• Pakkauksessa naulaimen lisäksi:
akku, laturi, puhdistussarja, voitelyöljy,
turvalasit, kuusiokulma-avain
sekä turva- ja käyttöohjeet, ER93
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naulaus- ja kiinnityskoneet

NAULAIMET
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VIIMEISTELYNAULAIN
AKKU

HAKASNAULAIN
AKKU

• Viimeistelynaulain sisäänrakennetulla kompressorilla; samanlainen
naulaustuntuma kuin paineilmakäyttöissä naulaimessa.
• Käytetään 1,2mm nauloja (18ga).
• Kerta- ja monilaukaisuvalinta.
• Syvyydensäätö, 26WT

• DST221Z
• Akkuhakasnaulain 18V jännitteellä
• Kiinnittää nopeasti kattopaneelit,
höyrysulut, aluskatteet yms. rakennusmateriaalit
• Nopea ja vaivaton rakennusmuovien
ja -materiaalien kiinnitys
• Soveltuu hyvin esim. MDF kattopaneeleille, joissa leveä pontti
• Yhdellä latauksella n. 3.000 sinkilää,
30FF
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PORAUS-, PIIKKAUS-, HIOMA-, NAULAUS- JA KIINNITYSKONEET

KOMPRESSORI

KOMPRESSORI

• SLS18MG-M
• Ammattikäyttöön tarkoitettu magnesiumrunkoinen hakasnaulain
• 10 - 38 mm M-hakasille mdf-paneelien kiinnittämiseen
• Naulaussyvyyden säätö
• Paineilma min 4,8 bar, max 8 bar,
ÖE10

• PC1010. 230 V / 0,37 kW
• vapaatuotto 34 l/min
• maksimipaine 8 bar
• säiliö 3,8 l
• paino 9 kg, NÖ45
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SIRKKELIT,
SAHAT
JA LEIKKURIT
SIRKKELIT
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Sirkkelit
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Sirkkelitarvikkeet
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SIRKKELIT

RAKENNUSSIRKKELI ESKO
• Erittäin kestävä, suurella ø450 mm
terällä ja tehokkaalla voimavirtamoottorilla varustettu pöytäsirkkeli kovaankin ammattikäyttöön.
• Katso myös ESKO-lisävarusteet.
• Kestävä ja tukeva rakennussirkkeli
tehokkaalla moottorilla kovaan ammattikäyttöön.
• Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa sivuun kääntyvät sahausohjaimet
ja valmiit kannakkeet lisäpöytien
kiinnitykseen.
• Teräsuojuksen ja jakoveitsen valmistusmateriaalina on käytetty terästä,
jotta saavutetaan maksimaalinen
turvallisuus.
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• Suuren sahauskorkeuden sirkkelissä mahdollistaa helposti vaihdettava, halkaisijaltaan suuri ø 450 mm kovapalaterä.
• Terä pysäytetään turvallisesti moottorin
sähkömagneettisella jarrulla.
• Paino 120 kg.
• Moottori 4,0 (otto 4,82) kW / 400 V.
• Sahauskorkeus 120 mm, 13EH

sirkkelit, sahat ja leikkurit

KÄÄNTÖPÖYTÄSAHA

UPOTUSPYÖRÖSAHA

• Rakennustyömaan monikäyttöinen
kääntöpöytäsaha.
• Käännettävyys pöytäsahasta jiirisahaksi vaivattomasti.
• Helposti alle taitettavat jalat nopeuttavat käyttöönottoa ja siirtelyä.
• Sahaus 20 x 210 / 68 x 155 mm,
• halkaisu 70 mm
• Ottoteho 1650 W
• 36 kg, 28KD

• Tehokas upotuspyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla.
• Käyttöjännite 36V saadaan käyttämällä kahta 18V akkua.
• Säädettävä kierrosluku 2500-6300
min-1 takaa siistin ja nopean sahaustuloksen.
• Sahaus 56 mm
• Terä 165 mm
• Liitettävissä ohjauskiskoon, 28KC
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SIRKKELIT

SIRKKELIT
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SIRKKELIT

82

PYÖRÖSAHA
AKKU, PUULLE

JIIRISAHA
AKKU

JIIRISAHA
AKKU

• Akkupyörösaha hiiliharjattomalla
moottorilla 165mm terille, joilla maksimi sahaussyvyys on 57mm.
• 18 V jännitteellä
• Terä 165 x 20 Z=24
• Kevyt magnesium valupöytä sekä
teräsuoja.
• Voidaan käyttää ohjauskiskon kanssa.
• Kaksi 5,0 Ah akkua, pikalatauslaite
45min latausajalla
• 3,3 kg, 28KE

• Järeä akkukäyttöinen 2x18V jiiri- ja katkaisusaha DLS111ZU
• AWS-imurin etäkäynnistys (Bluetooth)
• Hiiliharjaton moottori.
• Sahauskorkeus 91mm ja -leveys 310mm
• Sähkökäyttöisen koneen sahausnopeus ja
tehot akkukoneessa, 26WL

• Tarvitaan myös Powerpack
• Tehokas upotuspyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla.
• Käyttöjännite 36V saadaan käyttämällä kahta 18V akkua.
• Säädettävä kierrosluku 2500-6300
min-1 takaa siistin ja nopean sahaustuloksen.
• Sahaus 52 x 300 mm, terä 190 x 20
mm
• Liitettävissä ohjauskiskoon.
• 13,5 kg
• Runko, 26WK
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SIRKKELIT

SIRKKELIT

SIRKKELIT

LATAUSLAITE
• Kahden akun latauslaite Powerpack
LXT. DC18RD, jossa 45 min latausaika,
ja 4 kpl 18 V 5,0 Ah akkuja yhdisteltävässä Makpac-kantolaukussa, 26XI
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SIRKKELITARVIKKEET

LEIKKURIT

• ESKO-RS 400/450 rakennussirkkeliin.
• Terän halkaisija on 450 mm ja akselin reiän
halkaisija 30 mm.
• Halkaisijaltaan suuri kovapalaterä
mahdollistaa sirkkelissä suuren
sahauskorkeuden.
• Terän paksuus 2,8 mm

• Hampaan paksuus 4,0 mm
• 40 hammasta.
• Terä on helposti vaihdettavissa ESKOrakennussirkkeliin, aina ennen terän
asentamista tutustu sirkkelin käyttö- ja
huolto-ohjeeseen, 28IU

PYÖRÖSAHANTERÄ
ALUMIINILLE

PYÖRÖSAHANTERÄ
KIVIKUITULEVYLLE

• Alumiinin ja muovin sahaukseen soveltuva
erikoispyörösahanterä jiirisahoille,
• HM 190X20X2,0 mm, Z-60 alumiinille,
LSO714, 27DP

• Pyörösahanterä HM 165X20X2,3 mm, Z-4
Z-4 kivikuitulevylle, DSP600, DSP601 ja
SP6000, 28KF

PYÖRÖSAHANTERÄ
PUULLE

sahat ja leikkurit

SIRKKELIT

KOVAMETALLITERÄ 450 MM

LAMINAATTILEIKKURI
• LC 600 leikkuri on nopea ja turvallinen
leikkuri laminaatille. Se soveltuu kaikille
laminaateille, myös sellaisille joissa integroitu äänieristys.
• Maksimipaksuus laminaateille on 11 mm
ja -leveys 465 mm.
• Leikkurilla onnistuvat tarkat 90 asteen
leikkaukset sekä pitkittäissuuntaiset
lyhennykset.

• Tarttumattomalla terällä on vaivaton leikata
kaikkia materiaaleja.
• Sivuttaisen erikseen kiinnitettävän ohjurin
avulla myös leveät paneelit on helppo
lyhentää.
• Leikkurilla työ on pölytöntä ja hiljaista.
• Jalkojen alla olevien tyynyjen ansiosta laite
pysyy hyvin paikoillaan, mikä helpottaa
leikkausta, 22VL

• HM 190X20X2,2 mm, Z-24 puulle, hiljainen
Makblabe Plus, LSO714, 27DO
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LEIKKURIT

LEIKKURITARVIKKEET

LAATOITTAJAN
APUPÖYTÄ

86

HARJATERÄSLEIKKURI
AKKU

LAATTALEIKKURI
430 MM

• DSC191Z
• Erittäin järeä harjateräksen katkaisuun
tarkoitettu leikkuri
• Vaivaton ja turvallinen harjateräksen katkaisu
• Soveltuu hyvin 8-16mm harjateräkselle
• Maksimi kapasiteetti 19mm
• Nopea katkaisu turvallisesti ilman kipinöitä
tai takapotkuvaaraa
• Akkukäyttöinen, 30FK

• Ammattikäyttöön
• Leikkuukapasiteetti 430 mm
• Katkaisukapasiteetti 15 mm
• Diakonaalileikkuu 300 mm x 300 mm, 22ZZ
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sahat ja leikkurit

sahat ja leikkurot

• Tukeva, taitettava työpöytä Top-Line laattaleikkureille
• Mitat: 1000x320x800mm
• Paino: 10kg, 30HI

LAATTALEIKKURI
630 MM

LAATTALEIKKURI
920 MM

• Top-line rock 63 cm
• Tukeva ja kestävä teräsrunko
• Laakeroitu leikkausajuri
• Joustava halkaisualusta
• Tarkka mitta-asteikko
• Säädettävä suorakulma (45°-90°)
• Kovametalliterä 22 mm
• Max. leikkausvahvuus 18mm, 89ID

• Top-line rock 92 cm
• Tukeva ja kestävä teräsrunko
• Laakeroitu leikkausajuri
• Joustava halkaisualusta
• Tarkka mitta-asteikko
• Säädettävä suorakulma (45°-90°)
• Kovametalliterä 22 mm
• Kantokahva ja leikkausalustan lisätuet
leveille laatoille
• Max. leikkausvahvuus 18mm, 32LW
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SAHAT

sahat ja leikkurit

sahat ja leikkurot

SAHAT

METALLISAHA
AKKU

NAKERTAJA
AKKU

PISTOSAHA
AKKU

PUUKKOSAHA
AKKU

• DCS553Z
• Akkumetallisaha 150mm terällä
• Lastunkeräyssäiliö pitää työympäristön
siistinä
• Hiiliharjaton moottori
• Nopea katkaisu lähes ilman kipinää esimerkiksi sähkö-, ilmastointi- ja kattopeltiasentajille, 30FI

• Akkukäyttöinen peltinakertaja 18 V:n jännitteellä
• Teräs 1,6 mm, RST 1,2 mm.
• Tarkat kaarre- ja suoraleikkaukset repimättömällä jäljellä.
• Yhteensopiva kaikkien Makita 18V Li-ion
akkujen kanssa.
• Leikkuupää käännettävissä 360 astetta,
28KJ

• DJV182Z
• Tehokas hiiliharjaton akkupistosaha 18 V:n
jännitteellä ammattikäyttöön
• Sahan kompakti koko, terän pikakiinnitys ja
heiluritoiminto tuovat sujuvuutta leikkaukseen, 26WQ

• Akkupuukkosaha 18 V:n jännitteellä
• Hiiliharjaton moottori, kaksi nopeusaluetta.
• Suuri iskuluku ja iskunpituus antaa tehoa
töihin ja kipinöimättömään metallin sahaukseen.
• Terän vaihto ja vasteen säätö ilman työkaluja.
• Kaksi 5,0Ah akkua,
• Iskun pituus 32 mm
• 3,6 kg, 28KI
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SAHAT

KIPSILEVYSAHA
• DSD180Z
• Kätevä ja kevyt kipsilevysaha 18V jännitteellä
• Kipsilevysaha, joka leikkaa kätevästi aukon
kipsilevyyn esim. kattovaloja asentaessa
• Leikkaussyvyys säädettävissä kipsilevyn
paksuuden mukaan, jolloin ei vaurioiteta
levyn takana olevia sähköjohtoja tms.
• Tehokas pölynkeruu imuriin liitettynä, 30FH
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sahat ja leikkurot

SAHAT

KETJUSAHA
• Ammattilaisen kapearunkoinen sähkösaha
• Varustettu säädettävällä öljypumpulla ja
ketjun pikakiristyksellä,
• Laippa 35 cm/14”
• Teho 2000 W
• Jako 3/8”
• Pitkittäismoottori, 28KH

sirkkelit, sahat ja leikkurit

TIILISAHA
• TS 400 F on tehokas yleiskäyttöinen tiilisaha, jonka leikkuukapasiteetti riittää kaikenlaisille tiilille ja harkoille
• Pöytäsahan suurin leikkuusyvyys on 125
mm yhdellä ajolla tai 230 mm porrasleikkauksella
• Monikäyttöinen: pisto- ja vinosahaus 45
asteen kulmassa

• Järeä yksiosainen runko ja siihen integroidut kuljetinkiskot parantavat tukevuutta ja
käyttöikää
• Taittuvien jalkojen ansiosta koneen käsittelyyn riittää yksi henkilö, 28HH
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JYRSIMET

TIMANTTILAIKKALEIKKURI
• Timanttilaikkaleikkuri K970, betonin ja
kiven leikkaamiseen
• 2-tahti leikkuusyvyys 155 mm, 28HI
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LAIKKALEIKKURIT

LAIKKALEIKKURI

URAJYRSIN 1,4 KW

URAJYRSIN 1,8 KW

• Betonileikkuri kuivakatkaisuun 355
mm timanttilaikalla ja pehmeällä
käynnistyksellä.
• Max. työsyvyys 125 mm.
• Teho 2400 w
• Suojaus käyttäjälle ja vaihteistolle
laikan juuttumisen varalle, 28KG

• Urajyrsimellä tarkka, vaivaton ja pölytön
roilojen ja urien teko betoniin.
• Työstö kahdella timanttilaikalla samanaikaisesti.
• 125 mm
• Teho 1400 W.
• Maks. leikkuusyvyys 30 mm, leveys 6-30
mm
• Paino 4,4 kg. 28KK

• Urien ja roilojen ajoon betoniin kahdella 150 mm timanttilaikalla.
• Teho 1800 W
• 150 mm
• Leikkuusyv. 7-45 mm, leveys 7-35
mm
• Soveltuu 7 - 35 mm leveiden ja 7 - 45
mm syvien urien tekemisen betoniin
esim. erilaisille sähkö-ja vesiputkille,
28KB

sirkkelit, sahat ja leikkurit
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ALUMIINITELINEET
ALUMIINITELINEET
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ALUMIINITELINEET

96

alumiinitelineet

alumiinitelineet

ALUMIINITELINEET

ALUMIINITELINE 0,74 X 2M

ALUMIINITELINE 1,35 X 2,5M

• Alumiiniteline 0,74 x 2 m h = 4m
• Alumiinitelineet ovat koottavissa eri
pituuksiin väliltä 2-8 m,, 30GC

• Alumiiniteline 1,35 x 2,5 m h = 4m
• Alumiinitelineet ovat koottavissa eri
pituuksiin väliltä 2-8 m, 28RI
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NOSTIMET
NOSTIMET
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TYÖNNETTÄVÄT NOSTIMET

MASTONOSTIN
SKYJACK SJ 16

MASTONOSTIN

TYÖNNETTÄVÄ NOSTIN
UPLIFT 5HD
• Turvallinen ja kätevä vaihtoehto tikkaille ja
painaville saksinostimille. Uplift-nostinta
on erittäin helppo siirrellä paikasta toiseen.
Kone mahtuu helposti oviaukosta sisään ja
pienen painonsa puolesta pieneen henkilöhissiin.
• Työkorkeus 4,95m, leveys 0,68m, pituus
1,1m
• Paino ilman vastopainoja 90kg/ vastapainot
asennettuna 150kg,
• Max. nostokapasiteetti 120kg
• Lataus 230V, 47YZ
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TYÖNNETTÄVÄ MASTONOSTIN
GENIE AWP-30S AC
• Kevyt nostin korkeisiin paikkoihin, kuten
esim. liikuntasaleihin ja auloihin
• Akkukäyttöinen
• Lavakorkeus 9 m
• Työskentelykorkeus 11 m
• Lavakuroma 159 kg
• Paino 352 kg
• Kuljetuspituus 1,24 / 1, 6 m
• Kuljetusleveys 0,74 m
• Kuljetuskorkeus 1,98 m, 32NS

SAKSILAVA
SKY JACK SJIII 3219 &
SKY JACK SJIII 3220

AKKUSAKSILAVAT
nostimet

nostimet

• Ainutlaatuinen liukuva lavarakenne varmistaa paremman ulottuvuuden sekä ylösnostettuna, että ala-asennossa
• Max. työskentelykorkeus 6,7m
• Paino 966kg
• Korin sallittu kuorma 227kg, 30FA

• Ajettavissa täydessä työkorkeudessa.
• Korikuorma 2 hlö / 227 kg (3219) 408 kg
(3220).
• 0,9 m jatkolava.
• Väriäpäästämättömät umpikumirenkaat.
• Varojärjestelmät: kallistus, korikuorma,
laskeutumisvaroitus.
• Työskentelykorkeus 7,8 m (3219) 8,1 m (3220)
• Lavakorkeus 5,8 m (3219) 6,1 m (3220)
• Leveys 0,8m
• Kokonaispituus 1,8 m (3219) 2,3 m (3220)
• Kokonaiskorkeus kuljetusasennossa 1,6 m
• Paino 1170 kg, (3219) 1542 kg (3220)
• Lavan koko 0,66 x 1,63 m (3219) 0,71 x 2,1 m
(3220), 30AV, 28IF
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PUOMINOSTIMET (HINATTAVAT)

PUOMINOSTIN
DINO 120

PUOMINOSTIN
DINO 160

PUOMINOSTIN
DINO 180

PUOMINOSTIN
DINO 210

• Dino 120T
• Kevyt, vankkarakenteinen, kustannustehokas
• Max. työskentelykorkeus 12m
• Yhden hengen teräskori, nostokyky 120 kg
• Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
• Ajolaite; helppo siirtoajo työmaalla
• Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
• Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja
käytännöllinen
• Vakaa hinata, helppo kuljettaa
• Helppo käyttää, selkeä ohjauspaneeli,
36WK

• Dino 160XT II
• Täysi sivu-ulottuma täydellä korikuormalla
• Kompakti koko; kuljetuspituus ainoastaan
6,15 m
• Max. työskentelykorkeus 16m
• Kokonaispaino alle 2000 kg
• Ajolaite vakiona; helppo liikutella työmaalla
• Hydraulinen korin kääntö 180°
• Tilava, easy-entry kori; nostokyky 215 kg
• Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
• Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja
käytännöllinen
• Vakaa hinata
• Helppo käyttää, selkeä ohjauspaneeli,
36WL

• Dino 180XT II
• Niveltukijalat; erinomainen tasauskyky
myös kaltevassa maastossa
• Max. työskentelykorkeus 18m
• Sähkömoottori 110/230 VAC sekä bensiinimoottori vakiona
• Suuri sivu-ulottuma 11,2 m/120 kg, 9,1 m
/215 kg
• Ajolaite vakiona; helppo liikutella työmaalla
• Hydraulinen korin kääntö 180°
• Tilava, easy-entry kori; nostokyky 215 kg
• Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
• Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja
käytännöllinen
• Vakaa hinata, helppo käyttää, selkeä ohjauspaneeli, 36WM

• Dino 210XT II
• Niveltukijalat; erinomainen tasauskyky
myös kaltevassa maastossa
• Max. työskentelykorkeus 21 m
• Sähkömoottori 110/230 VAC sekä bensiinimoottori vakiona
• Ajolaite vakiona; helppo liikutella työmaalla
• Hydraulinen korin kääntö 180°
• Tilava, easy-entry kori; nostokyky 215 kg
• Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
• Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja
käytännöllinen
• Vakaa hinata, yksinkertainen käyttää, selkeä
ohjauspaneeli, 93CY
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DIESEL-KUUKULKIJA

PUOMINOSTIN
DEXTER 12 A

PUOMINOSTIN
DEXTER 19 ZS

• Dexter 12 A painaa vain 1300 kg, joten
vetoautoksi riittää keskikokoinen henkilöauto.
• Työkorkeus 11,8 m
• Lavakorkeus 9.8 m
• Suurin korikuorma 215 kg
• Sivu-ulottuma n. 5 m
• Työtason koko 0,8 x 1,24 m.
• Tuentaleveys 3.6 m, 28IG

• Dexter teleskooppipuominen nostin on tukeva ja turvallinen. Se on helppokäyttöinen
ja siinä on suuri sivu-ulottuma.
• Työkorkeus 19 m
• Lavakorkeus 17 m
• Suurin korikuorma 215 kg
• Sivu-ulottuma 10,5 m
• Työtason koko 0,8 x 1,25 m
• Paino 2200 kg.
• Tuentaleveys 4,3 / 4,6 m, 28IH
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TURVAVALJAAT

KUUKULKIJA JLG 520AJ

NOSTOKORIPAKKAUS

• Kuukulkija 16 m JLG 520AJ 4WD
• Työskentelyulottuvuus: 10.65 m / 34.9 ft
• Työskentelykorkeus: 18 m / 59.1 ft
• Lavakapasiteetti – rajoittamaton: 250 kg /
551.2 lb
• Moottorin portaaton nopeudensäätö parantaa polttoainetaloudellisuutta ja pienentää
käyttökustannuksia
• 50 %* nopeampi nousu täyteen ulottuvuuteen (*todellinen arvo voi vaihdella), mikä
parantaa työskentelytehokkuutta
• Puoli metriä suurempi vaakaulottuvuus
laajentaa työskentelyulottuvuutta
• Korin kapasiteetti 250 kg, 36WN

• Nostokoripakkaus-I 2-koko
• Valjaat L-XXL
• Liitosköysi nykäyksenvaimentimella
• Lukkosulkurenkaat
• Säilytyslaatikko, 24GF
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Tutkat
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AIDAT

LEHTIPUHALTIMET

REPPUPUHALLIN
• 4-tahtisella reppupuhaltimella ammattilaisen vaatimaa puhallustehoa.
• Pieni kulutus ja alhaiset päästö- ja meluarvot.
• Ilman virtausnopeus 295 km/h ja ilmamäärä 900 m³/h
• 9,8 kg, 28KM

aidat

TYÖMAA-AITA

BETONIPAINO

• Tehokkaaseen alueen eristämiseen tarkoitettu työmaa-aita
• 3500 x 2000 mm
• Paino 10,9 kg.
• Verkon silmäkoko 100 x 262mm, 28IM

• 30 kg betonipaino työmaa-aitojen pystyttämiseen, 28IN

PENSASLEIKKURI
KEHIKKO AIDOILLE

AITAKIINNIKE

puutarhakoneet

PENSASLEIKKURIT

• Kehikko aitojen pitämiseen järjestyksessä
työmaalla, 30GG

• Pensasleikkuri 650 mm:n terällä, max. 18
mm
• Kahden käden turvakytkimet antavat turvallisuutta työskentelyyn.
• Takapotkusuoja suojaa vaihteistoa sekä
terää.
• Teho 550 W.
• Paino 3,8 kg, 28KN

• “Perhoskiinnike” työmaa-aitojen liittämiseksi
toisiinsa, 28IO
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TÄRYLEVYT

TÄRYLEVYT

TÄRYLEVY 160 KG

110

puutarhakoneet

puutarhakoneet

• Swepac FB 160 on suuritehoinen,
bensiinikäyttöinen, eteen- ja taaksekulkeva tärylevy.
• Työpaino 160 kg,
• Keskipakovoima 32 kN.
• Pohjalevyn leveys 450 mm.
• Honda GX 200 Bensiinimoottori, 28IR

TÄRYLEVY 88 KG

TÄRYLEVY 80 KG

TÄRYLEVY 430 KG

TÄRYLEVY 436 KG

• Swepac FR 85 on ihanteellinen käytettäväksi rajoitettuihin tiloihin, kuten
kaivantoihin, joissa sitä voidaan käyttää
erittäin taloudellisena, käännettävänä
tärylevynä.
• Työpaino 88 kg.
• Keskipakovoima 14 kN.
• Pohjalevyn koko 430 mm.
• Honda GX 160 Bensiinimoottori, 28IP

• Swepac F80 sopii pienimpiin työtehtäviin, kuten laatta- ja kivipäällysteiden
alustojen valmistelemiseen.
• Työpaino 80 kg,
• Keskipakovoima 15 kN,
• Pohjalevyn leveys 430 mm.
• Honda GX 160 Bensiinimoottori, 28IQ

• Swepac FB 430 on painava dieseltoiminen
kone. Painostaan huolimatta se on hyvin
tasapainotettu ja helposti ohjattava.
• Työpaino 430 kg,
• Keskipakovoima 60 kN.
• Pohjalevyn leveys 700 mm.
• Yanmar L 100N Dieselmoottori, 28IS

• Husqvarna LG400 on tehokas ja luotettava
kahteen suuntaan kulkeva tärylevy, joka
on tarkoitettu rakeisen maaperän syvään ja
keskisyvään tiivistykseen
• Tehokas vaihtoehto tai lisä valssijyrille
ahtaissa tiloissa
• Lombardini 15LD 440 -dieselmoottorissa
on sähkökäynnistys, ja se on ergonomisesti
muotoiltu ja helppo huoltaa, 29YB

vahva vuodesta 1868

RENT

puutarha ja maanrakennus

vahva vuodesta 1868

RENT

111

LASERIT

PUTKILASER
• Spectra Precision ® DG613 laserlähetin
• Sisältyy: laukku, RC803 kauko- ohjain, akku,
automaattilaturi, tähtäintaulu, asennusteline,
käyttöohjeet, sekä kalibrointi- ja tarkkuustodistus
Tekniset tiedot:
• Kaltevuusalue -12…+40%
• Linjausalue 20° ±1°
• Tarkkuus 5mm @ 100m
• Laserdiodin teho 5mW
• Laserluokka 3A/3R
• Säteen väri punainen
• Toiminta- alue 150m
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RISTIVIIVALASER
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• Automaattitasausalue koko kallistus- ja
linjausalue
• Automaattitasausmenetelmä kaksisuuntainen kallistuskompensaattori,
• Kallistustarkkuuden lämpötilakalibrointi
kyllä- automaattinen toiminto
• Tiiveys IP68 - typpikaasu rungon sisällä,
runkomateriaali kova- anodisoitu alumiinivalu
• Käyttölämpötila -20...+50°C
• Toiminta-aika NiMH: 40 tuntia
• Alkali: 50 tuntia,
• Mitat: pituus 25 cm, halkaisija 13,5 cm, paino
3,98 kg

puutarha ja maanrakennus

• Ristiviivalaser SK103PZ itsetasaavalla
heiluritoiminnolla ja kirkkaalla pysty- ja
vaakaviivalla
• Neljä pistelaseria: ylös, alas, vasen ja oikea
• Kätevä erilaisissa sisätöissä
• Pienikokoinen ja pölyn sekä roiskevedenpitävä
• Laserista valittavissa vaaka- ja pystyviivat;
samanaikaisesti tai erikseen
• Erikseen valittava pulssitoiminto mahdollistaa myös tarvikkeena saatavan vastaanottimen käytön

• Pulssitoiminnolla säde on himmeämpi
ja sitä voidaan käyttää myös paristojen
säästötoimena
• Työskentelyalue 15 m - vastaanottimella
yli 30 m
• IP54 roiskevesi- ja pölysuojattu. Jalustakierre 1/4”
• Vaakaviivan korkeus laserlaitteen alapinnasta 6cm, 26XM
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mittaus- ja tutkimusvälineistö

Mittaus- ja tutkimusvälineistö

LASERIT

113

Mittaus- ja tutkimusvälineistö
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TUTKAT

PYÖRIVÄ LASER

RAKENNETUTKA

• Erittäin kätevä pyörivä laser vaaka- ja pystysuuntaiseen mittaukseen.
• (6°), ±1mm @ 10m, kaukosäädin,
• Vastaanotin
• Mittausalue Ø 200 m
• Esimerkiksi korkojen, kaatojen, korkeuksien
tarkkaan mittaukseen tai vaikkapa seinien
ja laatoituksien pystysuoruuden tarkistamiseen, 28KL

• D-Tect 120
• Voidaan käyttää 10,8 V:n litiumioniakun
sijaan myös tavallisilla alkaliparistoilla
• Pistemittaus siirtoliikemittauksen sijasta
mahdollistaa paikannukset pienimmilläkin
pinnoilla
• Optinen suunnanosoitus kohteen keskipisteen täsmällisestä paikantamista varten
• Itseselittävät valintapainikkeet ja helppokäyttöinen käyttöliittymä erilaisille mittaustehtäville
• Akustinen ja optinen varoitus seinästä löytyneiden esineiden yhteydessä, 22ZX
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VUOKRAUSEHDOT
1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan
(jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.
Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös
mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne
maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.
Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT
2.1. Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä ”Kalusto”) sellaisena
ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt.
Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet,
päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan
hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä
maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.
2.2. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai
on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto
palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Vuokralleantajan jollekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokraajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.
2.3. Toimitusehdot
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan
varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu
paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu,
kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.
2.4. Kaluston palauttaminen
Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokraajan päättyessä puhdistettuna,
pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.
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2.5. Kaluston asentaminen ja purkaminen
Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.
Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa.
Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa Vuokralleottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät.
2.6. Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto
Vuokralleottajan tulee:
• tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa
niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.
• käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
• huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten
työmaatarkastusten suorittamisesta.
• hoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille. Vuokralleottaja ei
saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
• puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.
• valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumija vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin
omalla kustannuksellaan.
Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä
tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja.

osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottaja vastaa
• suoritettavien töiden mahdollisesti edellyttämän /-ien
viranomaislupien hakemisesta, riippumatta siitä kenen
vastuulla töiden suorittaminen on
• sovellettavien määräysten mukaisten sosiaalitilojen
osoittamisesta tai hankkimisesta
• sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle
• valaistuksen järjestämisestä
• työalueiden rajaamisesta asennustöiden ajaksi, sekä
• kaikista muista sellaisista Kaluston asentamiseen,
suunnitteluun, käyttämiseen ja purkamiseen liittyvistä
toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan tehtäväksi tai vastuulle.
Vuokralleottajan tulee huolehtia vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten, että Vuokralleantajalle sopimuksen mukaan kuuluvat kuljetukset, nostot,
asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Muussa tapauksessa Vuokralleantajalla on oikeus veloittaa Vuokralleottajalta tarjouksensa mukaisen hinnan lisäksi ylimääräisestä työstä
Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan.
3.3. Katselmukset
Mikäli Vuokralleantaja toimittaa Kaluston Vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset:
• aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista.
• luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua.
• palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden purkamista.
• loppukatselmus pidetään kun Kalusto on palautettu
Vuokralleantajalle.
3.4. Hallinnan ja vastuun siirtyminen
Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen
kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin
Vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu
kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa edistyneen.

Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokraajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja
riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.

Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto on miltään osin asennuspaikalla.

2.7. Asbestitöiden kielto
Lainsäädännössä on tarkemmin määrätty asbestitöissä käytettävien työvälineiden käytöstä, puhdistamisesta
ja toimintakunnon varmistamisesta. Tämän vuoksi Kalustoa ei saa käyttää asbestitöihin ilman, että käytöstä ja siihen liittyvistä asioista on erikseen kirjallisesti sovittu Vuokralleantajan kanssa.

Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Kaluston
vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta.

3. PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT
3.1. Yleistä
Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis- tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin
noudatetaan seuraavia ehtoja.
3.2. Osapuolten velvollisuudet
Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat soveltuvin osin seuraavasti:
Vuokralleantaja vastaa
• vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on

Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyvät
kohdan 2.3. mukaisesti.
4. VUOKRAUKSEEN JA PALVELUIHIN YLEISESTI
SOVELLETTAVAT EHDOT
4.1. Vuokran määrä ja palveluiden hinta
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2. määritellyltä vuokra-ajalta. Lisäksi
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista
ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.1. tarkoitetun lisäkorvauksen.
Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole
muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan.

4.2. Vuokralleantajan ohjeet
Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia
Vuokralleantajan antamia rakenteisiin liittyviä turvallisuusja muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai siirtää pystytettyjä rakenteita ilman Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta.
Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä,
että rakenteita on muutettu tai siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu.
4.3. Reklamaatiot
Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon.
Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.
Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokralleantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset
toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.
4.4. Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana
tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankintaarvoon. Vuokralleottaja on
velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli
Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien
käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset).
Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja.
Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle
osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa.
Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle
syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.
4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista
Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta
• Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä.
• suunnittelu- tai asennusvirheestä.
• Kaluston rikkoutumisesta.
Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko
ja vahingon määrä.
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4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista
käyttötarkoituksesta
Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista
vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle
omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja
ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.
4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus
Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Kaluston vuokraa ja /tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi
katsottavalla huolimattomuudella.
4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa Kalustolle. Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka
keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan,
rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista Kalustolle.
4.5.5. Vastuu suunnitelmista
Kaikki Vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden
vuokraamista Vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei vastaa suunnitelmista, ellei Vuokralleottaja vuokraa suunnitelman edellyttämää Kalustoa Vuokralleantajalta.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole
velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen
täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
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4.9. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta
eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
4.10. Selvittelykustannukset
Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.
4.11. Riitaisuudet
Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.
Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hän voi saattaa asian
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttaja voi myös nostaa kanteen Vuokralleottajan
kotipaikan alioikeudessa.

4.6. Vakuutukset
Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse
huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.
Mikäli Vuokralleantaja vastaa Kaluston kuljetuksesta tai
lähettämisestä, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että
Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.
4.7. Sopimusrikkomus
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien
maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa
kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on,
jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa
hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin
jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava
Vuokralleantajalta.
4.8. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen
lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota
Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan
toimittamisen.
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STARK RENT SKANSSI
BIOLINJA 19, 20750 TURKU
PUH: 093 541 4424
EMAIL: VUOKRAUS.SKANSSI@STARK-SUOMI.FI

STARK RENT SUUTARILA
VALOKAARI 6, 00750 HELSINKI
PUH. 093 541 2950
EMAIL: VUOKRAUS.SUUTARILA@STARK-SUOMI.FI
STARKRENT.FI
VUOKRAUS ARKISIN KLO 6.30-17
PALAUTUS LIIKKEEMME AUKIOLOAIKOINA
MA-PE 6.30-19, LA 9-15
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