48

HUOLTO JA KORJAUS

NRO 7

11. 5. 2010

Edullinen ja monikäyttöinen

Pressuhalli sopii
maatilarakentamiseen
Suomalainen M&T Farm´s -kaarihalli tarjoaa
edullista säilytystilaa halvimmillaan 70 euron
neliöhintaan.
 Hannu Koivisto

Pressuhallissa parasta on, että koko hallin pystykseen kuluu maksimissaan kaksi päivää aikaa. Jos
hallia ei enää tarvita, sen voi koota
ja myydä eteenpäin. Pressun neliöpaino on 900 grammaa, ja hallin
voi kasata vaikka kuormalavoille.
Purkuun kuluu noin puoli päivää,
sillä kaikki liitokset ovat ruuvattavia ja irrotettavia.
Hallin rakenne on varsin yksinkertainen: teräskaarihalli katetaan
pressulla. Sekä kaaret että luja polyesterikuidutettu, uv- ja palosuojattu pressu ovat kotimaisen Scantarpin valmistamia. Kotimaisille
halleille on tehty lumi- ja tuulikuormalaskelmat.
”Ulkomaisista halleista ei ole

olemassa minkään valtakunnan
laskelmia”, sanoo M&T Farm´sin
Mika Laihorinne.
Pieni miinus on, että hallin
käyttöiäksi Laihorinne lupaa vain
20 vuotta. Toisaalta esimerkiksi
9,20 x 12 -metrisen hallin hinnaksi tulee verojen kanssa vain 10 000
euroa. Halli maksaa 20 vuodessa
itsensä takaisin vaikka lannoitteiden ja siementen varastona. Perustuksia ei tarvita.
Kaarihallin lisäksi pressun saa
myös asennettuna ristikkorakenteeseen, jossa on suora lapekatto ja suorat seinät. Ristikkohallin
kustannukset ovat reilut 200 euroa
neliöltä, mutta pystytys on edelleen halpaa ja kasaus tapahtuu no-

peasti.
Käyttökohteissa 			
mielikuvitus rajana
Hallien markkinointi on aloitettu viime keväänä. Ensimmäisiä
toimituksia on tehty eri puolille
maata. Näkyvimmin halli on ollut
esillä Koneagrian lipunmyyntipisteenä. Halli on näytillä myös ensi
kesän Okrassa.
Hallia on myyty muun muassa
puimurihalliksi. Isokin puimuri
mahtuu 9,20 metriä leveästä päädystä sisään, vaikka pöytä on kiinni. Hallin levyettä on mahdollisuus kasvattaa aina 12 metriin asti kaksoisputkirakenteella, joka ei
tosin ole kotimaista valmistetta.
Hallin korkeus on 4,85 metriä,
mikä riittää puimurille ja työkoneille. Pituutta hallille voidaan
laittaa vaikka 50 metriä. Pituus
kasvaa kahden metrin jaolla. Kapeamman hallin haluavalle on
tarjolla 6,7 metriä leveä vaihto-

ehto, jonka korkeus on tällöin 4,5
metriä.
Hallia voi ajatella vaikka tilapäiseksi remonttihalliksi. Sisään voi
tuupata hakkeella tai öljyllä toimivan hallilämmittimen. Kannattaako joka isännän tehdä kallista remonttipajaa, jos sille ei löydy pitkäaikaista tarvetta?
Useimmiten pressuhallia käytetään esimerkiksi hakkeen ja olkipaalien varastointiin. Kylmävarastoinnissa halli toimii hyvänä
latona.
Laihorinteen mukaan hallia
on kysytty korotettuna versiona paljon myös viljan varastointiin. Jos halliin tekee betonilattian,
1,5-metriset betonielementtiseinät ja seinien päälle vielä 1,5-metriset filmivanerijatkokset, voidaan
koko komeuden päälle kasata
pressuhalli varsin kätevästi. Tällöin korkeus on 6,35 metriä. Halliin voi lastata mitä tahansa irtotavaraa viljan ohella.
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Metallivannesaha Nova 280GV supertarjouksemme

Halli on valoisa, sillä toimitukseen sisältyy valoharja, joka läpäisee valoa ainakin lumettomaan aikaan hyvin.
Tekstiilinosto-ovet 		
kylmiin tiloihin
M&T Farm´sin markkinoimat
tekstiilinosto-ovet tarjoavat edullisia vaihtoehtoja esimerkiksi pihattojen oviratkaisuiksi. Putkimoottorilla toimivia keskirullaovia on mahdollisuus saada kaukosäätöisenä, manuaalisesti käsi-

käyttöisenä tai taljakäytöllä.
Ovien maksimikorkeus on 6
metriä ja -leveys 30 metriä. Edulliset ja kestävät ovet asennetaan
aukon päälle, ei aukkoon. Yksi ovi
voi kattaa useamman aukon ovitarpeen. Edullinen ovi on myös
helppo asennettava.
Nerokas tekniikka nostaa ovea
puolivälistä ylös samalla nostaen
oven helmaa. Edullisin vaihtoehto
4 x 3 -metrinen ovi, joka maksaa
veroineen 1000 euroa. n

Vertaa ominaisuuksia ja hintaa mihin tahansa tämän kokoluokan koneeseen
Suomen markkinoilla. Vankka valurautainen rakenne. Kääntyvä terä, joten
kulmien sahaaminen on helppoa. Iso sahauskapasiteetti: Pyöreää 90 asteella: 220 mm, lattaa: 250x155 mm, pyöreää 45 asteella: 160 mm, lattaa 45
asteella:160x110 mm. Moottori: 1,1 kW/380 V. Teränopeus: 40/80 m/min.
Terä: 2450x0,9x27 mm. Kulmasäätö 60 astetta. Jäähdytys: Koneellinen. Hydraulinen terän lasku. Autom. pysäytys terälle. Uusinta tekniikkaa. Paino: 254
kg. Vain 2490 e Nyt supertarjouksemme 1720 e, sis.
alv:n. Erikoishinta voimassa Koneviestin lukijoille toukokuun loppuun saakka.

Pneumaattinen konevasara Nova KG16

Uusi konevasaramallimme nyt myynnissä. Ainutlaatuinen malli kevyempään
taontaan. Laadukas ja kovatehoinen kone. Varaa omasi. Pieni erä varastossa.
Maksimi iskuvoima: 180 kg. Maksimi iskumäärä minuutissa: 258 pm
Etäisyys runkoon vasarasta: 150 mm
Moottori: 1,5 kW. Sylinterin halkaisija: 210 mm
Yhteispaino: 220 kg. Mitat: 584 x 390 x 952

Hinta: 3300 e, esittelyhintamme: 2750 e sis. alv:n.

Nauhahiomakone Nova 75

Uusi erä saapunut. Hiomakoneiden ykkönen. Moottori: 3 kW/380 V.
Moottorin nopeus: 2800 m/min. Nauhanopeus: 1800 m /min.
Nauhakoko: 75x2000 mm. Koko: 720x480x1050 mm. Paino: 68 kg.
Hinta: 795 e sis. alv:n.

Tarjoushintamme: 630 e sis. alv:n.

Hiontanauhat: 14,50 e kpl. 6 kpl:n erissä: 12,50 e kpl. (P-80).
Katso nettisivultamme myös isot mallit, Nova 150 ja 220.

Hydrauliset puristimet
Nova 50 ja 100

Tabi caedit; in sestam tem pere acidem aurnum faciend ienat, obse
consilnem menatrae non vivilint? Ahabus, sessentiquam ingulibus
Catus esicae intertil con dervidena vehemne rfenem mo involin ihictor hocum meis

Hydrauliset puristimet kovaan ammattikäyttöön. Laadukkaat ja kestävät mallit konepajoille, ym. metallialan
ammattilaisille. Nova HP-50 toimii 2,2 kW:n moottorilla
– männän liike on 220 mm. Puristusvoima: 50 t, (500
kn). Paine: 25 mpa. Pöydän koko: 400x800 mm. Männän liike: 220–405 mm. Koko:150x65x195 cm. Paino: 980 kg. Hinta: 3350 e sis. alv:n.
Nova HP-100 on 100 t puristusvoiman omaava huippumalli. (1000 kn). Moottori: 2,2 kW. Paine:
30 mpa. Männän liike on 250–405 mm. Pöydän koko:460x980 mm. Koko: 184x75x225 cm.
Paino: 1220 kg. Hinta: 4400 e sis. alv:n

Rakentajat:
Betonirautataivutin Nova 32

Nova MW-32 on rakentajille tarkoitettu erikoiskone betonirautojen
ymv nopeaan taivutukseen. Erittäin helppokäyttöinen kone.
Taivutukset aina 32 mm:n saakka muutamassa sekunnissa.
Käänteentekevä apu, kun joudut tekemään ison määrän taivutuksia.
Tehokas ja vankkarakentieinen kone, jonka on kuitenkin helppo kuljettaa työmaalle. Tällä koneella nopeutat työtäsi ratkaisevasti.
Moottori: 2 kW/230 V. Taivutusnopeus: 8 sek. 180°. Koko ja paino: 450x500x480 mm, 95 kg.

Hinta: 3495 e sis. alv:n.

Pylväsporakone Nova 40 ET

Tabi caedit; in sestam tem pere acidem aurnum faciend ienat, obse consilnem menatrae
non vivilint? Ahabus, sessentiquam ingulibus Catus esicae
intertil con dervidena vehemne
rfenem mo involin ihictor hocum meis

Järeän luokan porakone ammattilaisille. Automaatti syöttö.
Kallistuva työpöytä. 40 mm:n porauskapasiteetti. Kierteistys teräkseen: M20. Valurautaan: M24, kara: MK4. Teho: 1,5 kW/380 V.
Nopeudet: 50–1450 rpm. 2 syöttönopeutta: 0,1 tai 0,2. Karan liike: 180 mm.
Etäisyys karasta runkoon: 350 mm.
Maks. etäisyys karasta pöytään: 770 mm. Maks. etäisyys karasta jalustaan:1210
mm. Pöydän koko: 560x560 mm. Jäähdytyspumppu. Paino: 650 kg.
Erittäin korkealuokkainen malli! Hinta vain 3750 e.

Erikoistarjouksemme: 3360 e sis. alv:n.
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