Myytävänä puupajan laitteet
Kotikartanoyhdistys ry myy alla kuvatut, puutyötoimintaan soveltuvat laitteet ja kalusteet
muuton tieltä. Tarjolla on kaksi ruuvipenkkiä, kaksi vannesahaa, kuviosaha, listaleikkuri sekä
pylväsporakone. Kohteet 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 30.3.2018 mennessä.
Laitteita voi käydä katsomassa maanantaisin ja tiistaisin klo 9:00-13:00, tai sopia erikseen
ajan sähköpostilla (kalusto@kotikartanoyhdistys.fi).
Laitteet myydään tarjouskaupalla. Tarjousten hyväksynnässä luetaan eduksi tarjoukset, jotka
on tehty koko toimintakokonaisuudesta.
Lähetä sitova tarjous puupajan laitteista osoitteeseen kalusto@kotikartanoyhdistys.fi
4.3.2018 mennessä.
Kotikartanoyhdistys pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjouksia.

Ruuvipenkki (Sjöbergs)
Myydään kuvan mukainen Sjöbergs’in ruuvipenkki. Käytön jäljet ovat näkyvillä kuvissa.
Syvyys on n. 100 cm, leveys n. 160 cm, korkeus on säädettävä.

Ruuvipenkki
Myynnissä itsetehty, iso ruuvi-/liimapenkki. Syvyys on n. 170 cm, leveys n. 200 ja korkeus n.
95 cm. Penkissä on 8 kuvien mukaista ruuvia.

Vannesaha (Elektra Beckum)
Myynnissä Elektra Beckum-merkkinen ja Metabo BAS 505 G DNB-mallinen vannesaha, joka
on kehitetty kovaan kestokäyttöön ja tarkkoihin sahaustuloksiin. Koneessa on tukevat
vasteet ja runko. Koneesta löytyy helppokäyttöisiä pikanuppeja kulmien säätöihin.
Sahausnopeutta säätämällä eri materiaaleille sopiviksi saadaan aikaan tarkka leikkuutulos.
Moottorin teho on 1.5/1,9 kW. Maksimaalinen leikkuukorkeus on 280 mm. Terän leveys on
6-25 mm ja pituus 3380 mm, maksimaalinen ulottuma 440 mm. Sahapöydän pituus on 640 ja
leveys 536 mm. Laitteen pituus on 834 mm, leveys 639 mm ja korkeus 1860 mm, paino n.
146 Kg. Koneeseen on suomenkielinen käyttöohje.

Vannesaha (Scheppach)
Myydään Scheppach-merkkinen, HBS 32 vario-mallinen ja 0,55-0,9 kW tehoinen, vannesaha.

Pylväsporakone
Myynnissä Power K-100 CH 16N pora. Porassa on 12-nopeutta, 16 mm istukka, kara 20mm,
korkeus 100cm, leveys 30cm ja syvyys 55cm. Koneeseen on saatavilla suomenkielinen
käyttöohje.

Kuviosaha (Ferax)
Myytävänä Ferax FKS-402 kuviosaha vaakasuoraan tai kulmasahaukseen. Sahassa on
alumiininen leikkauspöytä, jonka kulma on säädettävissä 45 asteeseen. Sahassa on helppo
teränvaihtomekanismi. Teknisiä tietoja: etäisyys sahanterä-runko 400 mm, pöydän korkeus
170 mm, maksimi sahaussyvyys 50 mm, terän pituus 130 mm, sahaterän nopeus 600-1400
iskua/min, iskunpituus 14 mm, moottoriteho 120 W, paino 16 kg. Mitat ovat pituus 640 mm,
leveys 310 mm ja korkeus 350 mm. Koneeseen on suomenkielinen käyttöopas.

