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Vahva,
Vahvempi,
Stark

Stark-tuotteet ovat alan johtavien urakoitsijoiden
valinta, kun tarvitaan laadukkaita työlaitteita
auraukseen, hiekoittamiseen, lanaamiseen,
kaivamiseen ja harjaukseen.
Jokaisen Stark-työlaitteen suunnittelun lähtökohtana on ensiluokkainen toimivuus, kestävyys ja helppo liitettävyys peruskoneisiin. Ne ovat lisäksi kuuluisia turvallisuudestaan,
ympäristöystävällisyydestään ja teknisistä ominaisuuksistaan.
Stark-työlaitteet liitetään osaksi peruskonetta, joka voi olla traktori, kiinteistöhoitokone,
pyöräkuormaaja tai kaivuri. Työn tuottavuus riippuu paljon siitä, millaiset työlaitteet peruskoneeseen liitetään.

Relax –
turvallisuutta
ja tehokkuutta
Työturvallisuutta lisäävä Relax-teränlaukaisumekanismi
suojaa kuljettajaa ja peruskonetta törmäysvaurioilta.
Auratessa terä on mekaanisesti lukittu. Törmätessä kiinteään esteeseen mekanismi vapauttaa terän taakse ja jousi palauttaa terän välittömästi aurausasentoon.
Mekaanisen lukituksen ansiosta aura soveltuu polanteen poistoon.
Teränlaukaisumekanismin herkkyys on portaattomasti säädettävissä.

Laadukkaat Stark-työlaitteet ovat
järkevä valinta, kun tehokkuus
ja turvallisuus ratkaisevat.

Relax auramallisto
kattaa:

Alueaura • Perhosaura
Nivelaura • Höyläterä

Auraus

Hiekoitus
kuormaus

Stark-kauhoilla
nopeaa kuormausta
Stark-aurat
heittämällä parempaan
Laajasta Stark-auramallistosta, joka käsittää yli 60
mallia, löydät itsellesi juuri sinun tarpeisiin soveltuvan
auran, joka sopii peruskoneeseesi, oli se sitten iso tai
pieni pyöräkuormaaja, traktori tai kiinteistöhoitokone.
Alueaura on vahva yleisaura, joka soveltuu erinomaisesti taajamaalueiden kevyenliikenteenväylien ja tieverkostojen puhtaanapitoon.
Perhosaura on heittävä yleisaura, joka soveltuu erinomaisesti
taajama-alueiden kevyenliikenteenväylien ja tieverkostojen puhtaanapitoon, kun tarvitaan hyviä lumen heitto-ominaisuuksia molemmin puolin auraa.

auramallisto
kattaa:

alueaura • perhosaura
puskulevy • nivelaura • u-aura

Puskulevy on kestävä peruslumityölaite, joka on tarkoitettu kiinteistöjen piha-alueiden puhdistukseen, jolloin hyvä näkyväisyys on
tarpeen. Puskulevy on taloudellinen ratkaisu alueille, joissa lunta
sataa vähän tai satunnaisesti.
Nivelaura on erinomainen ja monikäyttöinen aura, kun aurattavat
alueet vaihtelevat kokonsa puolesta, ja lunta voi olla runsaastikin.
Kärkiasennossa runsaslumisetkin kevyenliikenteenväylät ja metsätiet voidaan aukaista tehokkaasti auran hyvien heitto-ominaisuuksien ansiosta. Muilla asennoilla lumi saadaan helposti siirrettyä pois
aurattavalta alueelta.
U-aura on patentoituine ratkaisuineen uudenlainen skaalautuva
aura, joka soveltuu monimuotoisille alueille. Lumen ohjailtavuus on
toisella tasolla kuin millään muulla lumityövälineellä.

Kauhat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
suunniteltu kestämään kovassa urakointikäytössä.
Huulilevy ja muutkin materiaalivahvuudet on mitoitettu
riittävän vahvoiksi. Optimoitu kauhan geometria tekee
ammattilaisen työstä tuottavaa.
Siipilumikauha on monipuolinen lumityölaite, kun aurataan suuria
alueita ja tarvitaan lumen kantokykyä sekä lastaamista. Kauhaa
voidaan käyttää niin traktoreissa, kiinteistöhoitokoneissa kuin pyöräkuormaajissakin.
Korkeakippaava kauha soveltuu kevyiden materiaalien, kuten
hakkeen, turpeen ja lumen kuormaukseen. Kauha käy niin pyöräkuormaajiin kuin traktorin etukuormaimeen.
Lumikauhat ovat tarkoitettu lumen ja muiden kevyiden materiaalien kuormaukseen.

Stark-hiekoittimilla kustannustehokasta
liukkauden torjuntaa
Hiekoituskauha on tarkoitettu tehokkaaseen piha- ja tiealueiden
hiekoitukseen. Sen avulla torjut liukkauden laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Vedettävät hiekoittimet ovat suunniteltu kovaan ammattikäyttöön
ja laajoille hiekoitusalueille. Vedettävä hiekoitin on oikea valinta
silloin, kun hiekoitettavat alueet ovat suuria tai isoa hiekoitinta halutaan käyttää myös pienemmissä peruskoneissa.

Harjaaminen

Stark-harjalaitteet
tehokkaaseen puhtaanapitoon
Harjalaitteet on suunniteltu käytettäväksi niin traktoreissa, kiinteistöhoito-, pyörä- kuin kaivinkoneissakin.
Yli 30 mallin valikoimasta löytyy sopiva harja jokaiseen
työhön, konetyyppiin ja –merkkiin.

Kauhaharjat on tarkoitettu teollisuusalueiden, satamien ja mm.
jätteiden lajittelukeskuksien tehokkaaseen puhdistukseen, jossa
harjalta vaaditaan suurta puhdistustehoa ja kestävyyttä. Kauhaharjaa voidaan käyttää niin traktoreissa, kiinteistöhoitokoneissa kuin
pyöräkuormaajissakin.

S-mallin harjalaitteet ovat varustettu 900 mm lamelleilla, jotka lisäävät harjaustehoa. Pidemmän käyttöiän
myötä ne ovat ympäristöystävällisemmät.

Avoharjalla puhdistat niin suuret kuin pienetkin alueet vaivatta ja
kustannustehokkaasti niin kesällä kuin talvellakin. Avoharjaa voidaan käyttää niin traktoreissa, kiinteistöhoitokoneissa kuin pyöräkuormaajissakin.

Keräävä harjalaite on suunniteltu tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen teiden, katujen ja pihojen puhdistamiseen. Harjalaitetta
voidaan käyttää niin traktoreissa, kiinteistöhoitokoneissa kuin
pyöräkuormaajissakin.

Harjalaitemallisto kattaa:

keräävät harjat • kauhaharjat
avoharjat • puomiharjat.

Takaharja on suunniteltu vakaaseen harjaukseen käytettäväksi
traktorin nostolaitteessa. Käyttökohteina voivat olla jalkakäytävät,
risteykset, luistinradat jne.
Puomiharja asennetaan kaivukoneisiin, yhdistelmäkaivureihin tai
koneisiin, joissa on erillinen puomisto. Puomiharjalla voidaan puhdistaa vaikeapääsyisiä kohteita, esimerkiksi aidan taustat.

Maansiirto
lanaaminen

Stark-kaivuukauhat ovat tehty
kestämään

Stark-peräkärryt
järeään maansiirtoon

Kotimaiset Stark-kauhat valmistetaan ammattitaidolla korkealaatuisista materiaaleista. Kauhojen valmistuksessa käytetään kulutusterästä (400HB ja 500HB), jonka ansiosta kauhoista saadaan kevyitä ja
kestäviä. Kevyet ja oikeanmalliset kauhat säästävät polttoaineenkulutusta sekä tekevät työskentelystä taloudellista ja tehokasta.

Peräkärryt ovat suunniteltu ammattilaiskäyttöön. Ne ovat saaneet
urakoitsijoilta kiitosta etenkin hyvien veto-ominaisuuksiensa ja kestävän rakenteensa ansiosta. Stark -peräkärryjä on saatavilla
16-, 18- ja 20-tonnin painoluokkiin.

Stark-lanoilla tehokasta sorateiden
kunnossapitoa

Stark-höyläterällä torjut liukkauden ja
poistat polanteet tehokkaasti

Tielana on suunniteltu ammattimaiseen ja tehokkaaseen ympärivuotiseen tiestön kunnossapitoon vastaten nykyaikaisen tienhoidon vaatimuksia. Tällä tielanalla riittää irrotuskykyä kovemmankin
kulutuskerroksen höyläykseen.

Relax –höyläterä on tarkoitettu traktorilla tehtävään polanteen
poistoon ja sorateiden tasaukseen, johon tavallinen takalana ei pysty. Höyläterää voidaan käyttää myös aurauksen yhteydessä karhentamaan tienpintaa.

toimivaa palvelua
Alkuperäisillä kulutus- ja varaosilla Stark-työlaiteesi pysyy pitkään
tuottavassa kunnossa sekä toimii suunnitellusti ja tehokkaasti. Stark‑työlaitteen käyttäjänä olet oikeutettu monipuoliseen
Stark‑palveluun.

Stark-tuotteiden laadukkuuden
ja tehokkuuden lisäksi urakoitsijat
arvostavat palvelun ja asiakastuen
toimivuutta.
Kattava ja ammattitaitoisen jälleenmyyjäverkoston sekä osaavan
teknisen tuen lisäksi on tärkeä, että tuotteisiin on saatavana kulutusja varaosia nopeasti.

Tekninen tuki auttaa kaikissa Stark-työlaitteen teknisissä ja laitteiden
käyttöön liittyvissä asioissa. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että
laitteemme toimii tehokkaasti sille suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Lametal Oy
Lametal Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi Stark-työlaitteita pyöräkuormaajiin,
kiinteistönhoitokoneisiin, traktoreihin ja kaivukoneisiin yli 30 vuoden kokemuksella. Yrityksen
päätuotteita ovat erilaiset lumityö- ja harjalaitteet kiinteistöjen ja taajamien hoitoon
sekä peräkärryt ja kaivuukauhat maansiirtotöihin.

Lametal Oy p. 017 731 565
Kaskenviertäjäntie 2 f. 017 731 567
73100 LAPINLAHTI info@stark.fi

www.stark.fi

