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PÄIVITÄ 
SAHATARVIKKEESI

Kevään tarjouskampanja:

Sahalaipat tehokkaaseen ja turvalliseen katkontaan. Sahaketjut, jotka katkaisevat 

nopeasti ja kestävät pitkään. Ympäristöystävällinen puunmerkintäväri, joka näkyy 

kuukausia. Tarjoamme nyt keväthintaan kaiken, mitä tarvitset tehokkaaseen, 

turvalliseen ja kestävään sahaukseen. 

Lue lisää kampanjatuotteistamme takasivulta >>

Kampanja on voimassa 1.4.-31.5.2021 tai niin kauan kuin varastoa riittää.



Kevättarjous sahatarvikkeista
Komatsu CM GEN II on erikoismerkintäväri, jonka väripigmentti 
reagoi kosketuksessa puun kanssa. Tämä saa värin tarttumaan 
puun katkaisupintaan sen sijaan, että se tunkeutuisi tukkiin. Vesi ei 
huuhtele merkintäväriä katkaisupinnalta, vaan se pysyy näkyvissä 
useita kuukausia. Merkintävärin jäätymispiste on -42 astetta, ja 
punainen ja sininen väri takaa selkeät ja näkyvät merkinnät, jotka 
myös värisokea erottaa. Puunmerkintäväri on vesipohjainen ja täysin 
vaaraton sekä ihmisille että ympäristölle.

Puunmerkintävärit lavakaupalla kotiin toimitettuna!
Esimerkiksi lavallinen 10 litran merkintävärikanistereita, 
60 kpl, sininen (5345571) tai punainen (5345570),  
kotiin toimitettuna  1200,00 €

Korkealaatuinen ProSelect-sahalaippa katkoo tehokkaasti ja 
turvallisesti. Se on valmistettu erikoisterässeoksesta, jonka optimoitu 
paksuus parantaa kestävyyttä ja varmistaa nopeat ja vakaat 
katkonnat. Sahalaipan karkaistut säätölevyt suojaavat ketjupyörän 
laakeria ja urakiinnikkeitä ja mahdollistavat nopeat ja helpot 
laipanvaihdot.

ProSelect-sahaketjut on kehitetty erityisesti ProSelect-
laippoihin, ja yhdessä ne muodostavat luotettavan ja tehokkaan 
katkontajärjestelmän. Katkaisukulma takaa tehokkaan ja turvallisen 
katkonnan ja ketjujen nikkeli-terässeos tuo lujuutta ja kovuutta, 
joka nopeuttaa sahausta ja pidentää käyttöikää. Esivoidellut niitit 
vähentävät vaurioiden riskiä sisäänajon aikana ja kromatut lenkit 
takaavat optimaalisen katkaisuvastuksen. 

ProSelect-sahalaipat
5208092 67 cm .404, 2,0 mm 59,00 €
5208093 75 cm .404, 2,0 mm 60,00 €
5208098 82 cm .404, 2,0 mm 61,00 €

ProSelect-kantokäsittelylaipat
5255279 67 cm .404, 2,0 mm (urea), Left 119,00 €
5255280 75 cm .404, 2,0 mm (urea), Left 121,00 €
5255281 82 cm .404, 2,0 mm (uera), Left 123,00 €

ProSelect-sahaketjut
5208111 82 lenkkiä .404, 2,0 mm 15,50 €
5208115 89 lenkkiä .404, 2,0 mm 17,00 €
5208117 96 lenkkiä .404, 2,0 mm 18,00 €
5208179 1480 lenkkiä .404, 2,0 mm 280,00 €

Kaikki hinnat sis. alv. 24 %. Kampanja on voimassa 1.4.-31.5.2021 tai niin kauan kuin varastoa riittää.
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