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2-pilarinostin

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Malli

RP-6253

Nostokyky (kg)

3200

Nostoaika n. (s)

45

Laskuaika n. (s)*

45

Nostokorkeus (mm)

1900

Käpälien minimikorkeus (mm)

98 - 150

Nostovarsien ulottuvuus (mm)

740 - 1310

Pilarien korkeus (mm)

2820

Kokonaiskorkeus muovisuojineen (mm)

2960

Kokonaisleveys (mm)

3420

Läpiajoleveys (mm)

2580

Automaattinen lukituksen avaus

Kyllä

Moottorin teho (kW)

> Monipuolinen säädettävyys neljällä 3-vaiheisella ja symmetrisellä teleskooppinostovarrella, jotka sopivat myös uusimmalle autokannalle
> Erittäin vakaa erikoissuunniteltujen nostopilarien ansiosta,
joilla on pienet mitat, vain 5 lukituskohtaa per pilari
> Sähkömagneettinen turvalukitusjärjestelmä
> Maksiminostokorkeus 2050 mm korkeussäädettävillä
tukilevyillä
> Häiriötön ja turvallinen synkronisointi vahvoilla
vetokaapeleilla
> Hätälaskulaite laskemiseen sähkökatkon sattuessa
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RP6253

2,6

* Ilmoitetut laskuajat 2 tonnin kuormalla.
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2-pilarinostin

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Malli

RP-6214B2-375

Nostokyky (kg)

4000

Nostoaika n. (s)

45

Laskuaika n. (s)*

45

Nostokorkeus (mm)
Käpälien minimikorkeus (mm)

1900
98 - 150

Maksimi pilarikorkeus taso 4 (mm)

3750

Maksimi pilarikorkeus taso 3 (mm)

3450

Maksimi pilarikorkeus taso 2 (mm)

3350

Maksimi pilarikorkeus taso 1 (mm)

3250

Nostovarsien ulottuvuus (mm)

740 - 1310

Kokonaiskorkeus kaapelisiltoineen (mm)

3750

Kokonaisleveys (mm)

3420

Läpiajoleveys (mm)

2580

Automaattinen lukituksen avaus

Kyllä

Moottorin teho (kW)
* Ilmoitetut laskuajat 2 tonnin kuormalla.
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2,6

> Korkeussäädettävä, yläpoikkipalkki synkronointikaapeleilla
ja hydrauliletkulla
> Monipuolinen säädettävyys neljällä 3-vaiheisella ja symmetrisellä teleskooppinostovarrella, jotka sopivat myös uusimmalle autokannalle
> Erittäin vakaa erikoissuunniteltujen nostopilarien ansiosta,
joilla on pienet mitat, vain 5 lukituskohtaa per pilari
> Sähkömagneettinen turvalukitusjärjestelmä
> Maksiminostokorkeus 2050 mm korkeussäädettävillä
tukilevyillä
> Häiriötön ja turvallinen synkronisointi vahvoilla
vetokaapeleilla
> Hätälaskulaite laskemiseen sähkökatkon sattuessa
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RP6214

2-pilarinostin

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-6314B2

Nostokyky (kg)

4000

Nostoaika n. (s)

45

Laskuaika n. (s)*

45

Nostokorkeus (mm)
Käpälien minimikorkeus (mm)

1900
98 - 150

Pitkien nostovarsien ulottuvuus (mm)

820 - 1600

Lyhyiden nostovarsien ulottuvuus (mm)

820 - 1500

Pilarien korkeus (mm)

5000

Kokonaisleveys (mm)

3420

Läpiajoleveys (mm)

2580

Automaattinen lukituksen avaus

Kyllä

Moottorin teho (kW)

> Kokonaiskorkeus 5 m
> Korkeussäädettävä, yläpoikkipalkki synkronointikaapeleilla
ja hydrauliletkulla
> Monipuolinen säädettävyys neljällä 3-vaiheisella ja symmetrisellä teleskooppinostovarrella, jotka sopivat myös uusimmalle autokannalle
> Erittäin vakaa erikoissuunniteltujen nostopilarien ansiosta,
joilla on pienet mitat, vain 5 lukituskohtaa per pilari
> Sähkömagneettinen turvalukitusjärjestelmä
> Maksiminostokorkeus 2050 mm korkeussäädettävillä
tukilevyillä
> Häiriötön ja turvallinen synkronisointi vahvoilla
vetokaapeleilla
> Hätälaskulaite laskemiseen sähkökatkon sattuessa
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RP6314B2

2,6

* Ilmoitetut laskuajat 2 tonnin kuormalla.
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2-pilarinostin

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-6150B2

Nostokyky (kg)

5000

Nostoaika n. (s)

45

Laskuaika n. (s)*

45

Nostokorkeus (mm)

1900

Käpälien minimikorkeus (mm)

120 - 172

Pitkien nostovarsien ulottuvuus (mm)

860 - 1800

Lyhyiden nostovarsien ulottuvuus (mm)

860 - 1800

Pilarien korkeus (mm)

2848

Kokonaisleveys (mm)

3650

Läpiajoleveys (mm)

2500

Automaattinen lukituksen avaus

Kyllä

Moottorin teho (kW)
* Ilmoitetut laskuajat 2 tonnin kuormalla.
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2,6

> Monipuolinen säädettävyys neljällä 3-vaiheisella ja symmetrisellä teleskooppinostovarrella, jotka sopivat myös uusimmalle autokannalle
> Erittäin vakaa erikoissuunniteltujen nostopilarien ansiosta,
joilla on pienet mitat
> Sähkömagneettinen turvalukitusjärjestelmä
> Maksiminostokorkeus 2050 mm korkeussäädettävillä
tukilevyillä
> Häiriötön ja turvallinen synkronisointi vahvoilla
vetokaapeleilla
> Hätälaskulaite laskemiseen sähkökatkon sattuessa.
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RP6150B2

1-pilarinostin

ä
v
ä
t
t
irre

Si

Malli

RP-EA-700E

Nostokyky (kg)

2500

Nostoaika n. (s)

45

Laskuaika n. (s)*

45

Nostokorkeus (mm)

2050

Käpälien minimikorkeus (mm)

98 - 150

Takanostovarsien ulottuvuus (mm)

380 - 660

Etunostovarsien ulottuvuus (mm)

650 - 860

Pilarien korkeus (mm)

2600

Kokonaisleveys (mm)

1420

Automaattinen lukituksen avaus

Kyllä

Moottorin teho (kW)

2,2

Paino (kg)

885

> Monipuolinen säädettävyys teleskooppinostovarsilla, jotka
sopivat myös uusimmalle autokannalle
> Erittäin vakaa erikoissuunniteltujen nostopilarien ansiosta,
joilla on pienet mitat
> Sähkömagneettinen turvalukitusjärjestelmä
> Maksiminostokorkeus 2050 mm korkeussäädettävillä
tukilevyillä
> Hätälaskulaite laskemiseen sähkökatkon sattuessa
Tuotekoodi 229-RPEA700E

* Ilmoitetut laskuajat 2 tonnin kuormalla.
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Korityönostin

ä
v
ä
t
t
iirre

S

Malli

RP-TS6000IT

Nostokyky (kg)

2500

Nostoaika n. (s)

30

Laskuaika n. (s)

30

Nostokorkeus (mm)

975

Nostokorkeus adapterilla (mm)

1025

Käyttöpaine (bar)

6 -7

Automaattinen lukituksen avaus

Kyllä

Paino (kg)

270
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>
>
>
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>
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Ilmahydraulinen nostin korikorjaamoihin
Henkilö-, kuorma- ja pakettiautoille
Säädettävät nostovarret
Korkealaatuinen paineilmayksikkö kätevällä jalkaohjauksella
Yksi hydraulisylinteri tehokkaaseen nostamiseen
Täysautomaattinen turvalukitusjärjestelmä
Moottori valmistettu Italiassa
Tuotekoodi 229-RPTS6000IT

Saksinostin

Malli

RP-8500P

Nostokyky (kg)

3000

Nostoaika n. (s)

35

Laskuaika n. (s)

25

Nostokorkeus (mm)

1000

Miniminostokorkeus (mm)

105

Kokonaispituus (mm)

1990

Kokonaisleveys (mm)

1840

Työtasojen välissä oleva leveys (mm)

860

Työtasojen pituus (mm)

> Henkilö-, kuorma- ja pakettiautoille
> Maksiminostokorkeus 1000 mm
> Työtason pidennys molemmille puolille kiinnitettävillä
jatkorampeilla
> 3000 kg nostokyky raskaille ajoneuvoille
> Mekaanisella keinuvipujärjestelmällä, nostamiseksi täydellä
teholla
> Paineilmatoiminen turvajärjestelmä
> Sisältää siirtosarjan
Tuotekoodi 229-RP8500P

1460 - 1990

Paino (kg)

600

Moottorin teho (kW)

1,5
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Saksinostin

Malli

229-RP8504

Nostokyky (kg)

3000

Nostoaika n. (s)

50

Laskuaika n. (s)

45

Nostokorkeus (mm)

1900

Miniminostokorkeus (mm)

112

Kokonaispituus (mm)

2030

Kokonaisleveys (mm)

2000

Työtasojen välissä oleva leveys (mm)

800

Työtasojen pituus (mm)

1495 - 2030

Paino (kg)

820

Moottorin teho (kW)

2,6
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>
>
>
>
>
>

Henkilö-, kuorma- ja pakettiautoille
Maksiminostokorkeus 1900 mm
Kaksi paria hydraulisia sylintereitä tehokkaaseen nostoon
3000 kg nostokyky raskaille ajoneuvoille
Nosto ja lasku painonappiohjauksella
Työtasojen pidennys kummallekin puolelle kiinnitettävillä
jatkorampeilla
> Erittäin matala, minimikorkeus 112 mm
> Hätälaskulaitteella sekä letkurikko- ja ylikuormitussuojalla
Tuotekoodi 229-RP8504

Saksinostin

Tehdastoimitus

Malli

RP-8503P

Nostokyky (kg)

3000

Nostoaika n. (s)

45

Laskuaika n. (s)

45

Nostokorkeus (mm)

2030

Miniminostokorkeus (mm)

330

Kokonaispituus (mm)

1540

Kokonaisleveys (mm)

1900

Työtasojen välissä oleva leveys (mm)

800

Säädettävien työtasojen pituus (mm)

1540 ~ 1740

Paino (kg)

700

Moottorin teho (kW)

2,6

>
>
>
>
>
>

Lattiaan upotettava tuplasaksinostin
Henkilö-, kuorma- ja pakettiautoille
Maksiminostokorkeus 2030 mm
3000 kg nostokyky raskaille ajoneuvoille
Nosto ja lasku painonappiohjauksella
Toisella puolella ulos vedettävät jatkorampit pitkä- ja lyhytrunkoisten ajoneuvojen nostamiseen
> Hätälaskulaitteella sekä letkurikko- ja ylikuormitussuojalla
Tuotekoodi 229-RP8503P
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Saksinostin

Tehdastoimitus

Malli

RP-8505P

Nostokyky (kg)

3500

Nostoaika n. (s)

60

Laskuaika n. (s)

45

Nostokorkeus (mm)

2230

Minimikorkeus (mm)

330

Kokonaispituus (mm)

2040

Kokonaisleveys (mm)

1900

Työtasojen välissä oleva leveys (mm)

800

Työtasojen pituus (mm)

1540 ~ 1740

Paino (kg)

910

Moottorin teho (kW)

2,6

12

>
>
>
>
>
>

Lattiaan upotettava tuplasaksinostin
Henkilö-, kuorma- ja pakettiautoille
Maksiminostokorkeus 2230 mm
3500 kg nostokyky raskaille ajoneuvoille
Nosto ja lasku painonappiohjauksella
Toisella puolella ulos vedettävät jatkorampit pitkä- ja lyhytrunkoisten ajoneuvojen nostamiseen
> Hätälaskulaitteella sekä letkurikko- ja ylikuormitussuojalla
Tuotekoodi 229-RP8505P

Saksinostin

Tehdastoimitus

Malli

RP-8532B2

Nostokyky (kg)

3200

Nostoaika n. (s)

35

Laskuaika n. (s)

25

Nostokorkeus (mm)

1000

Minimikorkeus (mm)

105

Kokonaispituus (mm)

1990

Kokonaisleveys (mm)

1925

Työtasojen välissä oleva leveys (mm)

860

Säädettävien työtasojen pituus (mm)

1460 - 1990

Paino (kg)

640

Moottorin teho (kW)

1,5

>
>
>
>
>
>

Henkilö-, kuorma- ja pakettiautoille
Maksiminostokorkeus 1000 mm
Kaksi paria hydraulisia sylintereitä tehokkaaseen nostoon
3200 kg nostokyky raskaille ajoneuvoille
Nosto ja lasku painonappiohjauksella
Työtasojen pidennys kummallekin puolelle kiinnitettävillä
jatkorampeilla
> Erittäin matala, minimikorkeus 105 mm
> Hätälaskulaitteella sekä letkurikko- ja ylikuormitussuojalla
Tuotekoodi 229-RP8532B2
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Mp-nostin

Malli

RP-MHB700

Nostokyky (kg)

700

Nostoaika n. (s)

30

Laskuaika n. (s)

25

Nostokorkeus (mm)

1200

Kokonaispituus (mm)

2220

Kokonaisleveys (mm)

730

Paino (kg)

195

Moottorin teho (kW)

14

Hydropneumaattinen

>
>
>
>

700 kg nostokyky raskaille moottoripyörille
Moottoripyörille, skoottereille ja muille koneille
Maksiminostokorkeus 1200 mm
Käytetään paineilmahydraulisella poljinpumpulla tai
hydraulimoottorilla
> Lisävarusteena ATV-/kelkkalevikkeet
> Matala minimikorkeus, vain 160 mm
Tuotekoodi 229-RPMHB700

Pitkäsaksinostin

Tehdastoimitus

Malli

RP-8240B2 RP-8250B2

Nostokyky (kg)

4000

5000

Nostoaika n. (s)

55

55

Laskuaika n. (s)

55

55

Nostokorkeus (mm)

2160

2160

Miniminostokorkeus (mm)

290

290

Ajosillan pituus (mm)

4800

5000

Siltojen välissä oleva leveys (mm)

997

997

Paino (kg)

2280

2660

2,6

2,6

Moottorin teho (kW)

> Erittäin tarkka saksinostin pyöränsuuntaukseen integroiduilla takaliukulevyillä ja kääntölevyjen etusyvennyksillä
> Valokenno ohjaa synkronointia ja voidaan myös sammuttaa
> Kääntölevyjen tarkka tasaaminen pyöränsuuntausta varten
mahdollista
> Helmakevennin, pituussäädettävä
> Hydraulinen synkronointi isäntä-/orjajärjestelmällä
> Lukot ja sylinterikehikot lisäturvaominaisuutena
> Nopea nosto- ja laskuaika
Tuotekoodi 229-RP8240B2
Tuotekoodi 229-RP8250B2
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4-pilarinostin

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-4042B2 RP-4064B2

Nostokyky (kg)

4200

6400

Nostoaika n. (s)

45

45

Laskuaika n. (s)

45

45

Nostokorkeus (mm)

1850

1900

Ajosillan pituus (mm)

4808

5200

Kokonaisleveys (mm)

3154

3320

Pilarien välinen etäisyys (mm)

2850

2880

Paino (kg)

1538

2238

* Kevenninnostin ja suuntaussarja lisävarusteena.
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>
>
>
>
>
>

Nelipilarinostin henkilö- ja pakettiautoille
Paineilmatoimisilla turvalukoilla
Lisävarusteena suuntaussarja ja hydraulinen kevenninnostin
Nopea nosto- ja laskuaika
Toimii hydraulisylinterillä ja neljällä teräskaapelilla
Turvajärjestelmät kaapelin löystymiselle sekä kaapelirikolle
ja pyöräkiilat
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RP4042B2
Tuotekoodi 229-RP4064B2

Rengaskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Malli

RP-U200PN

Ulkokiinnitys (tuuma)

10 - 22

Sisäkiinnitys (tuuma)

10 - 24

Renkaan maksimihalkaisija (mm / tuuma)

1000/39

Renkaan maksimileveys (mm / tuuma)

330/13

Järjestelmäpaine (bar / psi)
Pyörimisnopeus (rpm)
Paino (kg)

8 - 10/116 - 145

Tuotekoodi 229-RPU200PN

229
930 x 910 x 1430

Mitat max. (P x L x K mm)

930 x 1110 x 1720

Apuvarsi(-varret)

Puoliautomaattinen renkaan asennuskone
Kiinnitysalue 24” asti
Itsekeskittyvä nelikäpäläinen kiinnitysjärjestelmä
Palteenirrottaja kaksitehoisella paineilmasylinterillä
Erittäin korkealla tarkkuudella valmistettu korkealuokkainen
kone
> Myötä- ja vastapäivään pyörivä sähkötoiminen työpöytä
> Lisävarusteena paineilmatoiminen apuvarsi
> TÜV Itävalta -hyväksytty

7

Mitat min. (P x L x K mm)

Moottorin teho (kW)

>
>
>
>
>

0,55
Lisävaruste
229-RPHA80L
229-RPHA80R
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Rengaskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-U221PN

RP-U221APN

Ulkokiinnitys (tuuma)

10 - 22

10 - 22

Sisäkiinnitys (tuuma)

10 - 24

10 - 24

Renkaan maksimihalkaisija (mm/tuuma)

1000/39

1000/39

Renkaan maksimileveys (mm/tuuma)

330/13

330/13

8 -10/116 - 145

8 -10/116 - 145

7 - 14

7 - 14

229

-

-

251

Mitat min. (P x L x K mm)

1050 x 910 x 1570

1050 x 910 x 1570

Mitat max. (P x L x K mm)

1580 x 1120 x 1890 1580 x 1120 x 1890

Järjestelmäpaine (bar/psi)
Pyörimisnopeus (rpm)
Paino ilman renkaantäyttöjärjestelmää (kg)
Paino renkaantäyttöjärjestelmällä (kg)

Moottorin teho (kW)
Apuvarsi (-varret)

18

0,55

0,55

Lisävaruste
229-RPHA90
229-RPHA70L
229-RPHA70R

Lisävaruste
229-RPHA90
229-RPHA70L
229-RPHA70R

> Automaattinen renkaan asennuskone
> Kiinnitysalue 24” asti
> Myötä- ja vastapäivään pyörivä
sähkötoiminen työpöytä kahdella
nopeudella
> Itsekeskittyvä nelikäpäläinen
kiinnitysjärjestelmä
> Palteenirrottaja kaksitehoisella
paineilmasylinterillä
> Erittäin korkealla tarkkuudella
valmistettu korkealuokkainen kone
> Lisävarusteena paineilmatoiminen
apuvarsi
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RPU221PN
Tuotekoodi 229-RPU221APN

Rengaskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-U222PN

RP-U222APN

Ulkokiinnitys (tuuma)

10 - 22

10 - 22

Sisäkiinnitys (tuuma)

10 - 24

10 - 24

Renkaan maksimihalkaisija (mm/tuuma)

1000/39

1000/39

Renkaan maksimileveys (mm/tuuma)

350/15

350/15

8 -10/116 - 145

8 -10/116 - 145

7 - 14

7 - 14

279

-

-

291

Mitat min. (P x L x K mm)

1150 x 940 x 1680

1150 x 940 x 1680

Mitat max. (P x L x K mm)

1750 x 1280 x 1970 1750 x 1280 x 1970

Järjestelmäpaine (bar/psi)
Pyörimisnopeus (rpm)
Paino ilman renkaantäyttöjärjestelmää (kg)
Paino renkaantäyttöjärjestelmällä (kg)

Moottorin teho (kW)
Apuvarsi (-varret)

0,55

0,55

Lisävaruste
229-RPHA90
229-RPHA70L
229-RPHA70R

Lisävaruste
229-RPHA90
229-RPHA70L
229-RPHA70R

> Automaattinen renkaan asennuskone
> Paineilmajärjestelmä työpään nostamiseen/laskemiseen ja lukitsemiseen
> Kiinnitysalue 24” asti
> Itsekeskittyvä nelikäpäläinen
kiinnitysjärjestelmä
> Palteenirrottaja kaksitehoisella
paineilmasylinterillä
> Erittäin korkealla tarkkuudella
valmistettu korkealuokkainen kone
> Myötä- ja vastapäivään pyörivä
sähkötoiminen työpöytä kahdella
nopeudella
> Lisävarusteena paineilmatoiminen
apuvarsi
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RPU222PN
Tuotekoodi 229-RPU222APN
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Apuvarret rengaskoneisiin
Tehdastoimitus

229-RPHA80L

229-RPHA90

229-RPHA80R

229-RPHA70L

229-RPHA70R
229-RPC01C700000

Tuotekoodi

229-RPHA70L 229-RPHA70R 229-RPHA80L 229-RPHA80R

229-RPU200PN

x

229-RPHA90

229-RPC01C700000

x

229-RP221PN

x

x

x

x

229-RPU221APN

x

x

x

x

229-RPU222PN

x

x

x

x

229-RPU222APN

x

x

x

x

Paineilmalla ohjattavat apuvartemme helpottavat UHP- ja Run Flat -renkaiden asennusta ja irrotusta ja ovat olennainen osa
ammattimaista renkaan asennusta. Kiinnittäessä vannetta työpöydän keskikohtaan, rengas painetaan tiukasti kiinnityskäpälille.
Näin varmistetaan luotettava ja ongelmaton kiinnitys.
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Rengaskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-U290P

Ulkokiinnitys (tuuma)

13 - 27

Renkaan maksimihalkaisija (mm/tuuma)

1600/63

Renkaan maksimileveys (mm/tuuma)

780/30½

Renkaan maksimipaino (kg)
Käyttöpaine (bar/psi)
Palteenirrottajan voima (kg)

1500
0 - 130/14 - 1885

> Sähköhydraulinen renkaan asennuskone kuorma-autoille,
linja-autoille ja kevyille kuorma-autoille
> Kiinnitysalue 27” asti
> Sähkötoiminen kiinnitysvarsien pyöritys kahdella nopeudella
> Erittäin helppo käyttää ohjaussauvalla
> Itsekeskittyvä nelikäpäläinen kiinnitysjärjestelmä
> Helppokäyttöinen liikuteltava käsi- ja jalkaohjausyksikkö
> Vahva runko erittäin tehokkaalla sähkömoottorilla
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RPU290P

1865

Moottorin teho (kW)

1,5

Paino (kg)

630
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Rengaskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli
Ulkokiinnitys (tuuma)
Renkaan maksimihalkaisija (mm/tuuma)
Renkaan maksimileveys (mm/tuuma)
Renkaan maksimipaino (kg)
Käyttöpaine (bar/psi)
Palteenirrottajan voima (kg)

RP-U296P
14 - 56
2300/90½
1065/42
1500
0 - 130/14 - 1885
2690

Mooottorin teho (kW)

1,5

Paino (kg)

816
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> Sähköhydraulinen renkaan asennuskone kuorma-autoille,
linja-autoille ja maatalouskoneille
> Kiinnitysalue 56” asti
> Sähkötoiminen kiinnitysvarsien pyöritys kahdella nopeudella
> Erittäin helppo käyttää ohjaussauvalla
> Itsekeskittyvä nelikäpäläinen kiinnitysjärjestelmä
> Helppokäyttöinen liikuteltava käsi- ja jalkaohjausyksikkö
> Vahva runko erittäin tehokkaalla sähkömoottorilla
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RPU296P

Rengaskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Tehdastoimitus

Malli

RP-U297P

Ulkokiinnitys (tuuma)

14 - 56

Renkaan maksimihalkaisija (mm/tuuma)

2400/98

Renkaan maksimileveys (mm/tuuma)

1300/53

Renkaan maksimipaino (kg)
Käyttöpaine (bar/psi)
Palteenirrottajan voima (kg)
Moottorin teho (kW)
Paino (kg)

1800
0 - 130/14 - 1885
2690

> Täysautomaattinen sähköhydraulinen renkaan asennuskone kuorma-autoille, linja-autoille ja maatalouskoneille
> Kiinnitysalue 56” asti
> Sähkötoiminen kiinnitysvarsien pyöritys kahdella nopeudella
> Erittäin helppo käyttää ohjaussauvalla
> Itsekeskittyvä nelikäpäläinen kiinnitysjärjestelmä
> Helppokäyttöinen liikuteltava käsi- ja jalkaohjausyksikkö
> Vahva runko erittäin tehokkaalla sähkömoottorilla
> Lisävarusteena langaton 24 V kannettava ohjausyksikkö
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RPU297P

2,2
1025
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Tasapainotuskone

TYPE APPROVED
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Malli
Soveltuvuus

RP-U100PN
Henkilöautot,
Pakettiautot,
Moottoripyörät,
ATV:t

Ø Kiinnitysalue (mm)

44 - 132

Renkaan maksimihalkaisija (tuuma/mm)

39/1000

Vanteen halkaisija (tuuma/mm)

10 - 32/255 - 810

Renkaan leveys (tuuma/mm)

1,5 - 20/39 - 510

Renkaan maksimipaino (kg)

75

Mittausnopeus (rpm)

150

Mittaustarkkuus +/- (g/oz)
Mittausaika (s)

1/0,25
5-7

Toleranssi (aste)

1,4

Paino (kg)

150

Moottorin teho (kW)

0,18
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> Automaattinen, staattinen ja dynaaminen epätasapaino
yhdellä mittauksella
> Halkaisijan, vanteen leveyden ja vanteen etäisyyden syöttö
näppäimistöllä
> Automaattinen ja poljinkäyttöinen jarru
> Jalkajarru – mahdollistaa renkaan paikallaan pidon
> Automaattinen käynnistys/pysäytys suojaa laskemalla tai
nostamalla
> Minimoi epätasapainon arvon automaattisesti
> Pikalukkomutteri nopeaan renkaan kiinnitykseen tasapainotuskoneeseen
> Näyttö grammoissa tai unsseissa
> Näyttö mm:ssä tai tuumissa
> Itsediagnoosi ja itsekalibrointi
> Staattinen sekä dynaaminen tasapainotustila
> Alumiinivanteiden tasapainotus
> TÜV Itävalta -hyväksytty
Tuotekoodi 229-RPU100PN

Tasapainotuskone

Tehdastoimitus

Malli
Soveltuvuus

RP-U130PN
Henkilöautot,
Pakettiautot,
Moottoripyörät,
ATV:t

Ø Kiinnitysalue (mm)

44 - 132

Renkaan maksimihalkaisija (tuuma/mm)

39/1000

Vanteen halkaisija (tuuma/mm)

10 - 32/255 - 810

Renkaan leveys (tuuma/mm)

1,5 - 20/39 - 510

Renkaan maksimipaino (kg)

75

Mittausnopeus (rpm)

150

Mittaustarkkuus +/- (g/oz)
Mittausaika (s)

1/0,25
5-7

Toleranssi (aste)

1,4

Moottorin teho (kW)

0,18

> Automaattinen, staattinen ja dynaaminen epätasapaino
yhdellä mittauksella
> 3D-toiminto automaattisella etäisyyden, renkaan
halkaisijan ja renkaan leveyden mittauksella
> Halkaisijan, vanteen leveyden ja vanteen etäisyyden syöttö
näppäimistöllä
> Automaattinen ja poljinkäyttöinen jarru
> Jalkajarru – mahdollistaa renkaan pidon
> Automaattinen käynnistys/pysäytys suojaa laskemalla tai
nostamalla
> Minimoi epätasapainon arvon automaattisesti
> Pikalukkomutteri nopeaan renkaan kiinnitykseen
tasapainotuskoneeseen
> Näyttö grammoissa tai unsseissa
> Näyttö mm:ssä tai tuumissa
> Itsediagnoosi ja itsekalibrointi
> Staattinen ja dynaaminen tasapainotustila
> Alumiinivanteiden tasapainotus
Tuotekoodi 229-RPU130P
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Tasapainotuskone

Tehdastoimitus

Malli

RP-U3000PN

RP-U3500PN

Henkilöautot,
Pakettiautot,
Moottoripyörät,
ATV:t

Henkilöautot,
Pakettiautot,
Moottoripyörät,
ATV:t

Ø Kiinnitysalue (mm)

44 - 132

44 - 132

Renkaan maksimihalkaisija (tuuma/mm)

40/1016

40/1016

Vanteen halkaisija (tuuma/mm)

10 - 32/255 - 810

10 - 32/255 - 810

Renkaan leveys (tuuma/mm)

1,5 - 20/39 - 510

1,5 - 20/39 - 510

Renkaan maksimipaino (kg)

65

65

Mittausnopeus (rpm)

150

150

1/0,25

1/0,25

5-7

5-7

0,7

0,7

Manuaalinen lukitus

Paineilmalukitus

Paino (kg)

155

155

Moottorin teho (kW)

0,18

0,18

Soveltuvuus

Mittaustarkkuus +/- (g/oz)
Mittausaika (s)
Toleranssi (aste)
Renkaan kiinnitys
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> Täysautomaattinen renkaan
tasapainotuskone
> 3D-toiminto automaattisella
etäisyyden, renkaan halkaisijan ja
renkaan leveyden mittauksella
> Automaattinen ja poljinkäyttöinen
jarru
> Jalkajarru – mahdollistaa renkaan
pidon
> Automaattinen käynnistys/pysäytys
suojaa laskemalla tai nostamalla
> Minimoi epätasapainon arvon
automaattisesti
> Pikalukkomutteri nopeaan renkaan
kiinnitykseen tasapainotuskoneeseen
> Näyttö grammoissa tai unsseissa
> Näyttö mm:ssä tai tuumissa
> Integroitu itsediagnoosi ja
itsekalibrointi
> Staattinen ja dynaaminen
tasapainotustila
> 4 tasapainotustilaa alumiinivanteille
Tuotekoodi 229-RPU3000PN
Tuotekoodi 229-RPU3500PN

Tasapainotuskone

Tehdastoimitus

Malli

RP-U462PN

Soveltuvuus

Henkilö-,
Kuorma-,
Pakettiautot

Ø Kiinnitysalue (mm)
Renkaan maksimihalkaisija (tuuma/mm)

44 - 165
47,24/1200

Vanteen halkaisija (tuuma/mm)

10 - 32/255 - 810

Renkaan leveys (tuuma/mm)

1,5 - 20/39 - 510

Renkaan maksimipaino (kg)

200

Mittausnopeus (rpm)
Mittaustarkkuus +/- (g/oz)
Mittausaika (s)

150 Henkilöautot
90 Kuorma-autot
1/0,25

> Puoliautomaattinen kuorma-, linja- ja henkilöautojen
renkaiden tasapainotuskone
> Etäisyyden ja renkaan halkaisijan manuaalinen mittaus
> Uusi muotoilu, vankka rakenne
> Mikroprosessoriohjattu, kaksi led-näyttöä
> Automaattinen käynnistys/pysäytys suojaa laskemalla
tai nostamalla
> Minimoi epätasapainon arvon automaattisesti
> Automaattinen painojen kiinnityspaikkojen paikannus
> Pikalukkomutteri nopeaan renkaan kiinnitykseen
tasapainotuskoneeseen
> Näyttö grammoissa tai unsseissa
> Näyttö mm:ssä tai tuumissa
> Integroitu itsediagnoosi ja itsekalibrointi
> Staattiset ja dynaamiset tasapainotustilat kuorma- ja
henkilöautoille
> 4 tasapainotustilaa alumiinivanteille
Tuotekoodi 229-RPU462PN

5 - 7 Henkilöautot
10 - 15 Kuorma-autot

Toleranssi (aste)

2,5

Paino (kg)

280

Moottorin teho (kW)

1,8
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Renkaan täyttölaite

Malli
Syöttöpainealue (bar)
Tehonkulutus (VA)
Käyttölämpötila-alue (°C)
Maksimijärjestelmäpaine (bar)

RP-RFD1200
0,3 - 12
23
-20 - +70
15

Mitat (mm)

1260 x 360 x 360

Paino (kg)

17,5
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> Automaattinen renkaan täyttölaite henkilöautoille, kevyille
kuorma-autoille ja linja-autoille
> Automaattinen pysäytys, kun tavoitepaine saavutetaan tai
mitä tahansa nappia painamalla prosessin aikana
> Helppo asennus ja huolto
> Ylipaineohjelma
> Iso LCD-näyttö taustavalolla
> Automaattinen nollapisteen säätö
> Kattava diagnostiikka ja virheraportointi
Tuotekoodi 229-RPRFD1200

Renkaan täyttölaite

Tehdastoimitus

Malli

RP-N2L3000

Täyttökyky (litraa)

3.000/8 barissa

Tehonkulutus (VA)

20

Käyttölämpötila-alue (°C)
Järjestelmäpaine (bar)

-20 - +70
6 - 8,5

Säiliön maksimipaine (bar)

7

Sisäsäiliö (litraa)

50

Mitat (mm)

1255 x 700 x 435

Paino (kg)

87

> Typpikehitin henkilöautojen, kevyiden kuorma-autojen,
linja-autojen ja hyötyajoneuvojen renkaille
> Typen puhtaus 95-99 %
> Automaattinen täytön käynnistys
> 50 litran sisäinen typen varastointisäiliö
> Automaattinen nollapisteen säätö
> Kattava diagnostiikka ja virheraportointi
Tuotekoodi 229-RPN2L3000
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Muistiinpanoja

Koivunen Oy:n yleiset myyntiehdot 10.2015
1.

Soveltamisala

tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän
kurssin mukaan.

2.

Kaupan päättäminen

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan
mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on viivästyskoron
lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä
ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli kirjallisen tarjouksen
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Suulliseen
tarjoukseen on annettava vastaus heti, muutoin se katsotaan hylätyksi. Tarjoukseen
liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä myyntiluettelot ja esitteet
sekä niissä annetut tiedot ovat myyjän omaisuutta eikä niitä saa ilman lupaa lainata.
Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja
kolmannelle henkilölle.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa
ole toisin mainittu.
2.2 Tilaus
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä
myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut
tilauksen tai toimittanut tavaran. Antaessaan tilauksen ostaja on hyväksynyt nämä
myyntiehdot.
2.3 Puhelintilaus tai sähköinen tilaus
Puhelimitse tai sähköisesti tapahtuvan kaupan osalta myyjällä on oikeus ilman
korvausvelvollisuutta purkaa kauppa viimeistään kaupantekoa seuraavan kahden
arkipäivän aikana siinä tapauksessa, ettei myyjä voi toimittaa tavaraa.

3.

Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä allamainitusta ajankohdasta,
joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
3.2 Toimitusehdot
Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, on ehtona varastotoimituksissa vapaasti myyjän
varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.
3.3 Vakuutus
Tavaralähetys vakuutetaan aina ostajan laskuun, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen
sovittu.
3.4 Tavaran luovutus
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle
tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.
Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta
olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen miltä häneltä
sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.
3.5 Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa Koivunen Oy:n yleisten tuotetakuuehtojen ja valmistajan
ehtojen mukainen takuu, ellei toisin erikseen sovita.
3.6 Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran ja pakkauksen laadusta ja tavaran muista ominaisuuksista vain
sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa
myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
3.7 Vahingonkorvausvastuu
Ellei erikseen ole toisin sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen
viivästyksestä eikä virheellisyydestä, eikä tavaran virheestä aiheutuneita välillisiä
vahinkoja.

4.

Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta, lisät ja veloitukset
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu, kauppahinta on
myyjän veloittama käypä hinta.
Kauppahintaan lisätään kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaiset pientoimituskulut
sekä kuljetus-, pakkauskulu- ynnä muut veloitukset.
4.2 Maksuehto
Maksuehto sovitaan erikseen asiakas- tai tilauskohtaisesti. Varastotoimitusten osalta
maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.
4.3 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit,
tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut
julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa
euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei
ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen
tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit
myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla
määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on
sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole

4.5 Ostajan viivästys
Jos myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on
oikeus kohdan 4.4 mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus
korvaukseen myös muista kustannuksista, kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista
ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.
4.6 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran
toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden
kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta
tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän
oikeutettu myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä
viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.
4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8
arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe
tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa
on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen
suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5.

Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen
huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista
tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten,
että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten
hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa
tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän
viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi
olennaisesti saavuttamatta.
5.2 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä
oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä
vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin,
kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee
viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin
kohtuuden edellyttämällä tavalla ja sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen
merkitys.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan myyjältä, myyjällä on oikeus
purkaa kauppa 3 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai
vastaanottamaan tavaran, eikä ostaja ole myyjän kehotusta noudattanut.
5.3 Vapautuminen toimituksesta
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei
voi voittaa tai, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia
verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle
sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa
sopimuksen.

6.

Palautus

Ostaja ei ole oikeutettu palauttamaan tavaraa, ellei siitä ole myyjän kanssa erikseen
sovittu. Myyjä on oikeutettu vähentämään hyvityslaskun määrästä käsittelykuluja
tuotteesta riippuen 15-30 % tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10,00 EUR/lähetys.
Palautuksen yhteydessä on aina ilmoitettava laskun tai lähetysmääräyksen numero sekä
päivämäärä, lisäksi on noudatettava Koivunen Oy:n palautusohjeita.
Erityisesti ostajaa varten tilattuja tai hankittuja virheettömiä tavaroita ei voi myyjälle
palauttaa.

7.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei
erikseen ole toisin sovittu.

8.

Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat
ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa
Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän
lautakunnan sääntöjä.
Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa
myyjän kotipaikan alioikeudessa.
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