
Myytävänä puutyökoneita 

 

Kotikartanoyhdistys ry myy alla kuvatut puuntyöstökoneet ja oheislaitteet muuton tieltä. 

Saatavilla on pöytäpyörösirkkeli (Makita), katkaisusirkkeli (Elektra Beckum), sorvi (Luna), 

yhdistelmäkone (Rojek), siirrettävä irtopuruimuri (Proofy) sekä purunpoistokeskusimuri 

(Ourex). 

 

Laitteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne myyntihetkellä ovat, tuotteita ei 

ole mahdollista palauttaa. Ostaja vastaa itse laitteen mahdollisesta purkamisesta ja pois 

kuljettamisesta. Laitteet on haettava viimeistään 20.4.2018 mennessä. 

Koneita voi käydä katsomassa maanantaisin ja tiistaisin klo 9:00-13:00, tai sopia erikseen  
ajan sähköpostilla (kalusto@kotikartanoyhdistys.fi). 
 
Koneet myydään tarjouskaupalla. Tarjousten hyväksynnässä luetaan eduksi tarjoukset, jotka  
on tehty toimintakokonaisuudesta. 
 
Lähetä sitova tarjous puutyökoneista osoitteeseen kalusto@kotikartanoyhdistys.fi 5.4.2018 
mennessä. 
 
Kotikartanoyhdistys pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjouksia. 

 

mailto:kalusto@kotikartanoyhdistys.fi


Pöytäpyörösirkkeli 

Myydään Makita -merkkinen ja  Flipper LF 1000 mallin monikäyttöinen kääntöpöytäsaha, 

jonka voi kääntää vaivattomasti pöytäsahasta jiirisahaksi. Laitteessa on vankka alumiinipöytä 

ja tehokas 1.650 W hiiliharjamoottori. Terän halkaisija on 260 mm ja sahauskapasiteetti 90° 

68 x 155 mm. Säädettävä jalat sopivat epätasaisille pinnoille ja nopeuttavat käyttöönottoa ja 

siirtelyä. 

 

 

 



Katkaisusirkkeli 

Myynnissä tehokas Elektra Beckum KGS 300 katkaisusaha.

 

 

 



Sorvi 

Myydään Luna SP 1000 puusorvi. 

 

 

 



Yhdistelmäkone 

Myytävänä Eurotec 3 Serie’n, Rojek –merkkinen, mallin KPSN 400A monitoimikone. 4-

toimisessa koneessa on oiko- ja tasohöylä, alajyrsin kallistettavalla karalla sekä 

kallistettavalla terällä ja piirtoterällä varustettu tarkistuspyörösaha. Koneessa on 

jokaisella yksiköllä oma moottorinsa. Koneeseen on olemassa suomenkielinen 

käyttöohje. 

Tekniset tiedot: KPSN 400A 

Saha: 
 

Moottorin teho  3,7 kW 

Pääterän max. halkaisija 315 mm 

Terän pyörimisnopeus 3755 rpm 

Max. sahauspaksuus piirtoyksiköllä 90
o
 100 mm 

Max. sahauspaksuus piirtoyksiköllä 45
o
 70 mm 

Terän kallistus 0-45
o
 

Halkaisuleveys 950 mm 

Piiroterän moottori 0,5 kW 

Piirtoterän halkaisija 120 mm 

Jyrsin: 
 

Moottorin teho 3,7 kW 

Pyörimisnopeus 1400/3500/6000/8000 rpm 

Karan halkaisija 30 mm 

Karan pituus 130 mm 

Karan säätö 140 mm 

Terän max. halkaisija pöydän pinnan alapuolella 175 mm 

Terän max. halkaisija pöydän pinnan yläpuolella 200 mm 

Karan kallistus -5
o
 – +45

o
 

Oiko-höylä: 
 

Moottorin teho 3,7 kW 

Kutterin halkaisija 95 mm 

Syöttötelojen halkaisija 40 mm 

Vasteen kallistus 0-45
o
 

Kutterin pyörimisnopeus 4200 rpm 

Max. oikohöylän työleveys 410 mm 

Max. tasohöylän työleveys 408 mm 

Max. tasohöylän työkorkeus 230 mm 

Syöttönopeus 8 m/min 

Liukukelkan pituus vakio (optio) 2000 (2800/3200 mm) 

Koneen paino 830 kg 

 



 

 

 



Siirrettävä irtopurun imuri 

Kaupan Proofy/Luna KSS 240 imuri irtopurun poistoon. Teknisiä tietoja: moottorin teho 1.5 

kW, lastupussin tilavuus 120 l, imukapasiteetti vapaa virtaus 2100 m3/h, ilmanvirtaus 

primääriliitäntä 31 m/s, primääriliitännän haaran liitäntähalkaisija 125/100 mm, äänitaso 84 

dB, mitat leveys 85, syvyys 56 cm ja korkeus 195 cm, paino 51 kg. Imuriin löytyy 

suomenkielinen käyttöopas. 

 

 

 

Purunpoistokeskusimuri 

Tarjolla Ourex ÅSS 2800 EX keskussiivousjärjestelmä, sisäänrakennetulla puhallusyksiköllä ja 

suodattimella, purunpoistoon. Imurissa on kompaktit pölynerotinyksiköt (ÅSS BZ 11) 

puhallinyksikölle. Ohjauskeskus on merkiltään/malliltaan Norelco A6/YD EHR. Kauppaan  

kuuluu imupuolen putkistoja yms. oheisosia. 

  
 


