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TECALEMIT OY
Yhteistyökumppani pitkällä tähtäimellä!
Haluamme olla apunasi, kun mietit liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuja. Meiltä saat neuvot ja opastukset, yksittäiset korjaamolaiteratkaisut tai vaikka kokonaisen korjaamon suunnitteluratkaisut. Yhdessä voimme myös suunnitella
laitteille huoltosopimuksia, jolloin voit jättää meille laitteiden ylläpidon hallittavaksi koko niiden elinkaaren ajaksi. Näin
pääset itse vähemmällä. Hoidamme automaattisesti ajallaan laitteiden määräaikaishuollot ja tarkistukset, jolloin
laitteiden elinikä kasvaa sekä vikatilanteet ja toimintakatkokset vähenevät huomattavasti.
Autamme myös niin uudiskohteiden rakentamisessa kuin vanhojen autokorjaamoiden saneeraushankkeissa sekä
korjaamotilojen uudelleen järjestelyissä. Palvelumme kattaa tarpeiden määrittämisen, suunnitelman laitesijoittelusta,
korjaamolaitteiden toimituksen, asentamisen, käyttökoulutuksen sekä laitehuollon ja varaosatoimitukset laitteiden
elinkaaren ajan.
Voit olla meihin siis yhteydessä, kun mietit liiketoiminnan kehittämistä jokaisella osa-alueella!

Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa, kuljetusmaksua ja asennusta, jollei muuta ole ilmoitettu.
Emme ole vastuussa painovirheistä ja loppuunmyydyistä tuotteista. Hinnat ovat voimassa 31.12.2021 saakka.

TEE TILAUS!
Nyt voit tilata vaivattomasti
verkkokaupasta, liikuitpa
missä tahansa.

TILAA TUNNUS
www.tecalemit.fi/tilaa-tunnukset
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CORGHI HC4502
Sähköhydraulinen 2-pilarinostin 4,5t nostokyvyllä Flex-talloin
Pinta-asennettava, sähköhydraulinen Corghi HC4502 2-pilarinostin isojenkin
henkilöautojen ja pakettiautojen nostoon.
Lattiavapaan 2-pilarin vakiokorkeus on 4.050 mm. Nostimen pilarit on mahdollista
asentaa symmetrisesti tai epäsymmetrisesti.
Nostimessa on sisäisesti vahvistettu pilarirakenne ja kiinteä yläkaari.
Nostovarret ovat 3-osaiset ja niissä on pitkä ulottuvuus (865-1.710 mm).
Tasaus teräsvaijerien avulla.

TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

321470950

Minimikorkeus

100 mm

Nostokapasiteetti

4.500 kg

Pilarien välinen etäisyys

3.137 mm

Nostokorkeus max

2.080 mm

Nostoaika

45 s

2.850 €

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 CF
Sähkömekaaninen 2-pilarinostin 3,2t nostokyvyllä pikaflippi-nostotalloin
Pinta-asennettava, sähkömekaaninen, AUTOPSTENHOJ
2-pilarinostin henkilö- ja pakettiautoille.
CF
PIKANOSTOTALLOILLA

Lattiavapaa 2-pilarinostin on varustettu yläpuolisella johtokaarella, korkeus 4.050 mm.
Nostimessa epäsymmetrinen pilarirakenne mikä mahdollistaa ajoneuvon ovien avaamisen
hyvin, nostovarret käännettävissä taakse helpottamaan varren kohdistamista nostopisteeseen.
Nostimessa on kestävä kylmävalssattu nostoruuvi ja markkinoiden kestävin nostomutteri.
Nostokelkassa on 6 suurta ohjausrullaa kestovoidelluilla neulalaakereilla.
Nostimen pilarissa nostoruuvin suojana on metallinen suojaliuska sä kumisuojasarja.

TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

32142606801

Minimikorkeus

95 mm

Nostokapasiteetti

3.200 kg

Nosto- ja laskuaika

40 s

Nostokorkeus max

1.900 mm

4.900 €

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.55 F
Sähkömekaaninen 2-pilarinostin 5,5t nostokyvyllä Flex-nostotalloin
Pinta-asennettava, sähkömekaaninen, AUTOPSTENHOJ 2-pilarinostin raskaammille
henkilö- ja pakettiautoille.

F
PIKANOSTOTALLOILLA

Lattiavapaa 2-pilarinostin on varustettu yläpuolisella johtokaarella, korkeus 4.910 mm.
Nostimessa on symmetrinen pilarirakenne, joka mahdollistaa nostovarsille hyvän
ulottuman nostettaessa pitkiä ajoneuvoja.
Nostimessa on kestävä kylmävalssattu nostoruuvi ja markkinoiden kestävin nostomutteri.
Nostokelkassa on 6 suurta ohjausrullaa kestovoidelluilla neulalaakereilla.
Nostimen pilarissa nostoruuvin suojana on metallinen suojaliuska, lisävarusteena
voi täydentää nostoruuvin suojausta kumisuojasarjalla. Nostovarret varustettu
Flex-kierretalloilla.

TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

321425014

3.185-3.385 mm

5.500 kg

Takanostovarren pituus 957-1.900 mm
1.900 mm
Nostokorkeus

Pilarien sisäväli

Nostokyky

Kokonaisleveys

3.910-4.110 mm

Etunostovarren pituus

957-1.900 mm

Nosto- ja laskuaika

Kokonaiskorkeus

4.910-5.270 mm

55 s

8.800 €

AUTOPSTENHOJ:N valmistamien 2-pilarinostimien laatu ja
käyttömahdollisuudet ovat huipputasoa.
Maestro 2.x-sarjan Maestro 2.32, 2.35, 2.50, 2.55 ja 2.65
-nostimet ovat markkinoiden ehdotonta parhaimmistoa.

2-PILARINOSTIN
PARHAIMMILLAAN!
Useimpien korjaamoiden vakiovarustukseen kuuluva 2-pilarinostin on hyödyksi niin huolto- kuin korikorjaamoillakin.
Niillä työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan, joten nostimenkin on syytä olla monikäyttöinen.
Maestro-sarjan nostimet valmistetaan yhä Tanskassa STENHØJN:n tehtaalla – niin kuin jo vuosikymmenten ajan. Sarjaa kehitetään jatkuvasti,
jotta se vastaisi korjaamoiden uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Kestävästä ja hyväksi havaitusta rakenteesta sekä laadusta ei kuitenkaan tingitä
tuumaakaan.
MONIPUOLINEN
Korjaamoiden toiminnassa monipuolisuus ja tehokkuus ovat tärkeitä
asioita. Kun työtehtävät vaihtelevat, nostimenkin on oltava monikäyttöinen.
Maestro-sarjan tuotteista löytyy sopiva nostin kaikkiin tarpeisiin. Niillä voi nostokyvyn mukaan nostaa kaikkea pienikokoisesta Smartista
pisimpään pakettiautoon tai matkailuautoon asti. Sarjan nostokykyvaihtoehdot ulottuvat 3,2 tonnista 6,5 tonniin.
TELESKOOPPIVARRET
Kääntyvistä teleskooppivarsista on saatavana monia eri malleja, jotka mukautuvat joustavasti erilaisiin tarpeisiin. Teleskooppivarret ulottuvat helposti
hankaliinkin nostokohtiin. AUTOPSTENHOJ-nostimissa käytettävissä on
täysi nostokapasiteetti silloinkin, kun varret ovat ääriasennossaan.
Turvallisuutta ei tietenkään ole
unohdettu. Kääntyvissä varsissa on
kestävä lukitusmekanismi, joka pitää
varret varmasti paikallaan käytön
aikana.

PÄÄSY HANKALIIN NOSTOKOHTIIN
Nostokohtien sijainti voi vaihdella autotyypistä toiseen.
Siksi Maestro 2.x-sarjan nostimiin on saatavana laaja valikoima erityyppisiä nostoadaptereita, joilla voi nostaa käytännössä kaikenlaisia
autoja kaikista nostokohdista.

Lukitus sijaitsee varren sisässä
pölyltä ja lialta suojassa.

Tästä on paljon hyötyä esimerkiksi sähköautoja koskevissa töissä,
jotka edellyttävät esteetöntä pääsyä alustaan sekä alustan
korjauksessa.

NOSTOADAPTERIT JA TARVIKKEET
Jotta korjaamossa voitaisiin tehdä mahdollisimman monenlaisia töitä, avuksi arkeen
tarvitaan laaja valikoima nostoadaptereita ja muita tarvikkeita.
Maestro-sarjan tuotteisiin on saatavana paljon vakio- ja erikoismallisia nostotukia,
joiden avulla lähes minkä tahansa ajoneuvon nostaminen onnistuu.
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AUTOPSTENHOJ:N 2-pilarinostimet
valmistetaan edelleen Tanskassa.

SALAISUUS PIILEE PILAREISSA
Pilarit määrittävät pitkälti nostimen laadun ja käyttöiän. Maestro 2.x-sarjan käyttöikä on selvästi tavallista pidempi eli aivan
huippuluokkaa. Pilarien liitokset on hitsattu, mikä tekee niistä erittäin kestäviä ja vakaita.
SISÄINEN KAUNEUS ON TÄRKEINTÄ
Maestro 2.x-sarjassa nostokelkkaa nostetaan ja lasketaan kylmävalssatulla nostoruuvilla. Kylmävalssauksen etu lastuavaan työstöön verrattuna
on se, että prosessi tuo nostoruuville lisälujuutta ja kestävyyttä.
Vilkaisu pilarin sisään paljastaa, miksi nostin on lähes kulumaton ja sen
käyttöikä epätavallisen pitkä.
Pilarirakenteen jokaisessa kulmassa on nimittäin ohjausputki, jossa
nostokelkka liikkuu erikoisrakenteisten ja rasvattomien teräksisten rullalaakerien varassa.
Ratkaisun ansiosta käytön aikainen kitka on erittäin pieni, eikä kulumista
juuri tapahdu.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.35 F PREMIUM

UUSI

Pinta-asennettava, sähkömekaaninen,
AUTOPSTENHOJ 2-pilarinostin henkilö- ja pakettiautoille
Lattiavapaa 2-pilarinostin on varustettu yläpuolisella johtokaarella, jonka maksimi
korkeus on 4.350 mm.
Nostimessa on epäsymmetrinen pilarirakenne mikä mahdollistaa helpon ovien avautumisen ja nostovarret ovat käännettävissä taakse helpottamaan varren kohdistamista
nostopisteeseen.

F NOSTOTALLA

Nostimessa on markkinoiden kestävin kylmävalssattu nostoruuvi ja kestävin
nostomutteri. Nostokelkassa on 6 suurta ohjausrullaa kestovoidelluilla neulalaakereilla.
Nostimen pilarissa nostoruuvin suojana on metallinen suojaliuska, lisävarusteena voi
täydentää nostoruuvin suojausta kumisuojasarjalla.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero

321426158

Nostokyky

3,5t

Etunostovarren pituus

550-1.100 mm

Takanostovarren pituus

925-1.550 mm

Nostokorkeus

1.970-2.035 mm

Nosto- ja laskuaika

35 s

Pilarien sisäväli

2.759 mm

Kokonaisleveys

3.500 mm

Kokonaiskorkeus

3.990-4.350 mm

Nostovarret on varustettu Flex-kierretalloilla.
Nostinmalli saatavissa myös CombiFlex- ja CombiFlex-08 -pikanostotalloilla.
Nostin soveltuu erinomaisesti sähköajoneuvojen nostoon, kiitos monipuolisten
nostovarsiratkaisujen. Flex-tallalla nostopään alin korkeus on 56 mm.

6.100 €

6|

SÄHKÖ- JA HYBRIDIAUTOJEN NOSTAMISEN EI
TARVITSE OLLA VAIKEAA (eikä kallista)
Sähköauton nostamiseen työkorkeudelle ei yksinkertaisesti tarvita kalliita erikoisnostimia. Kaksipilarinen tai
-sylinterinen, kääntövarrellinen nostin tarjoaa jo suurimman osan tarvittavista ominaisuuksista.
”Haluaisin palvella asiakkaitani, jotka ovat sijoittaneet
sähköautoon, mutta erityisen sähköautotyöpisteen
perustaminen ei ole kannattavaa.”
Korjaamon sujuvan toiminnan ja työnkulun kannalta on ratkaisevan
tärkeää, etteivät nostimet ole hetkeäkään tyhjänä.
Ei ole tarpeen omistaa erityistä työpistettä vain sähköautoja varten
vaan samalla nostimella voi aivan hyvin käsitellä niin sähkö-, hybridi- kuin polttomoottoriautojakin.
”Mikä nostin minun kannattaa sitten hankkia?”
Kiinnitä huomiota siihen, että ajoneuvonostimesi on riittävän
ulottuva, ja että sillä voi tehdä monenlaisia töitä.

Riittävän joustavuuden takaa 2-pilarinostin tai 2-sylinterinen lattiaan
asennettava kääntövarrellinen nostin. Teleskooppivarsista on paljon
hyötyä, sillä niitä voi pidentää ja nostokelkkaa kääntää tarpeen
mukaan.
Ne antavat vapautta nostokohtien valintaan, ja niillä voi ottaa
huomioon sen yleisen seikan, ettei nostokohta välttämättä ole
auton alla vaan sen helmassa.
”Mitä niillä nostoadaptereilla oikein tekee?”
Joustavuuden maksimoimiseksi on parasta, että käytettävissä on
laaja valikoima nostoadaptereita ja muita jokapäiväisiä tarvikkeita.

GALTA-AKKUNOSTIN

AUTOPSTENHOJ-NOSTOHAARUKKA

Kauko-ohjattava paineilmahydraulinen nostin, joka helpottaa
sähköautojen akkujen poistamista ja asentamista.

Haarukalla autoa nostetaan pyöristä, joten auton alle jää paljon
vapaata työtilaa. Erittäin monipuolisista haarukoista on saatavana
kaksi eri mallia ja kunkin haarukan kantavuus on 875 kg.

Nostopöydän enimmäiskantavuus on 1 000 kg. Akku on helppo
siirtää nostovaunuun, laskea turvalliselle kuljetuskorkeudelle ja
nostaa jälleen ylös kohteeseen siirtämistä varten.
Nostin toimii myös työtasona, jonka voi lukita kolmeen eri
korkeuteen.

Nostomenetelmä on sähköautoja käsiteltäessä hyvin hyödyllinen,
sillä tavanomaisen nostimen varret voivat aiheuttaa hankaluuksia
auton akkujen suhteen. Saatavana valikoituihin nostinmalleihin.
400 mm (tuotenumero: 321426178)
500 mm (tuotenumero: 321426179)

Vakiona kauko-ohjain.

3.370 €
Tuotenumero: 321496300

1.300 € /nostin
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AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 DS 3,5 T
MagiX 35 DS on AUTOPSTENHOJ:n uusi upotettava tai pintaasennettava sähköhydraulinen kaksoissaksinostin henkilö- ja
pakettiautoille.
Nostimen pohjakehikko on galvanoitu korroosiosuojan ja nostimen
eliniän parantamiseksi. Nostimen ohjausyksikkö on varustettu
integroidulla pumppuyksiköllä ja hälytysäänellä.
MagiX:ssä on tukevat sakset, hätälaskuventtiili sekä sähköinen synkronointi. Pidennettyjen nostosiltojen ansiosta nostimella on mahdollista nostaa pienistä henkilöautoista aina lyhyen akselivälin VW T6
-pakettiautoon tai BMW:n G12-korimallin 7-sarjaan.
Vakiotoimitukseen sisältyy kiila-ankkurit, suojakourusarja ja sarja
40 mm:n korkuisia kumitiiliä.
TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

321480109

Minimikorkeus

100 mm

Nostokapasiteetti

3.500 kg

Nosto- ja laskuaika

40/38 s

Nostokorkeus

1.900 mm

7.200 €

AUTOPSTENHOJ MAGIX 30 S
Sähköhydraulinen kaksoissaksinostin
MagiX 30 on AUTOPSTENHOJ:n upotettava tai pinta-asennettava
sähköhydraulinen kaksoissaksinostin henkilö- ja pakettiautoille.
Nostimen pohjakehikko on galvanoitu korroosiosuojan ja nostimen
eliniän parantamiseksi. Nostimen ohjausyksikkö on varustettu
integroidulla pumppuyksiköllä ja hälytysäänellä.
MagiX:ssä on tukevat sakset, hätälaskuventtiili sekä sähköinen
synkronointi.
TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

321428109

Nostosillan leveys

670 mm

Nostokyky

3t

Nosto- /laskuaika

45 (40) s

Minimikorkeus

105 mm

Moottoin teho

2,2 kW

Nostokorkeus

1.950 mm

Jännite

3 x 230/400V

Nostosillan pituus

1.490-2.040 mm

Vakiotoimitukseen sisältyy kiila-ankkurit, suojakourusarja ja sarja
40 mm:n korkuisia kumitiiliä.

6.250 €

AUTOPSTENHOJ
MAGIX 35 LSMG II 3500 KG

BRADBURY
SAKSINOSTIN 3500 KG

Sähköhydraulinen siirrettävä
matalasaksinostin 3,5t

Sähköhydraulinen kaksoissaksinostin
3,5t nostokyvyllä

MagiX 35 LSMG II on AUTOPSTENHOJ:n upotettava tai pinta-asennettava sähköhydraulinen siirrettävä matalasaksinostin
henkilö- ja pakettiautolle. Nostin on galvanoitu korroosiosuojan
ja nostimen eliniän parantamiseksi. Nostimen ohjausyksikkö on
varustettu integroidulla pumppuyksiköllä ja hälytysäänellä.

Tanskassa valmistettu kaksoissaksinostin, jossa matala
päälleajokorkeus ja 3500 kg:n nostokapasiteetti.

MagiX:ssä on tukeva saksirakenne ja nostotasot ovat
kyynelpintaiset. Nostotasojen tasaus on mekaaninen.
Toimitus sisältää siirtolaitteen.

Vakiotoimitus sisältää kiila-ankkurit, suojakourusarjan sekä
kumitiilet.

Ei mekaanista lukitusta, vaan nostin on varustettu Master-Slave
-järjestelmällä. Nostimessa on tukeva saksirakenne.

MADE IN
DENMARK

3.400 €
Tuotenumero: 321422592

5.350 €
Tuotenumero: 321429000
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MAJOR – TODELLINEN KLASSIKKO
AUTOPSTENHOJ Major -nelipilarinostinta on valmistettu Tanskassa jo vuosikymmeniä, ja siitä on tullut varsinainen
markkinoiden kestosuosikki. Suosion syynä on jatkuva tuotekehitys, jotta nostin vastaisi korjaamoiden uusiin tarpeisiin ja
vaatimuksiin. Kestävästä ja hyväksi havaitusta rakenteesta ja laadusta ei kuitenkaan tingitä tuumaakaan.

AUTOPSTENHOJ MAJOR
- Integroitu epäkeskojarrujärjestelmä

TEKNISET TIEDOT

- Esteentunnistusjärjestelmä

Nimike

- Paineilmatoiminen työtasonlukitus
- Hiljainen hydaraulipumppu ja ohjaus

Tuotenumero

4030 51S

5230 51S

6230 60S

7230 60S

321430458

321430452

321439342TR

32143300210TR

Nostokyky

4.000 kg

5.200 kg

6.200 kg

7.200 kg

- Matalat ajosillat -> matala päälleajokorkeus

Minimikorkeus

140 mm

140 mm

170 mm

170 mm

MAJOR MUKAUTUU TARPEISIISI

Nostokorkeus

1.860 mm

1.860 mm

1.840 mm

1.840 mm

Major-nostimeen on saatavana monia lisätoimintoja:

Ramppien
pituus

5.100 mm

5.100 mm

6.000 mm

6.000 mm

24/26 s

32/26 s

40/58 s

40/58 s

vasemmassa etupilarissa
- Nopea nosto- ja laskuliike

- Integroidut liukulevyt takana
(joko mekaaninen tai pneumaattinen lukitus)
- Galvanoidut ajosillat sekä päälleajorampit

Nosto-/
laskuaika

- Supernopea nosto- ja laskuliike
(erityisesti katsastusasemille)
- Ajosiltoihin integroitu helmanostin

Major 4030 51S

Major 5230 51S

Major 6230 60S

Major 7230 60S

8.100 €

10.200 €

15.900 €

16.400 €

AC HYDRAULIC SD20PHL / SD26PHL
- Kaksinkäsinkäyttö lisää turvallisuutta
- Tahattoman laskeutumisen esto salpalaitteella
- Ylipaineventtiili
Paineilmahydraulinen, tanskalainen
AC kevennysnostin. Toimitus sisältää
akselikeventimen sekä mallikohtaiset päädyt.

- Galvanoidut nostovarsien kaksoisjatkeet
maksimileveys 1.610 mm (SD 20 ja SD 26)
- Vakiotoimituksessa monipuoliset nostokorvakesarjat

Tuotenumero 2 t

32150450610

Tuotenumero 2,6 t

32150451310

Nostosillan leveyssäätö

780-1.610 mm

Nostoliike

250 mm

Nostokyky

2/2,6t

2T

1.660 €

2,6 T

2.000 €

RENGASKONE

NIMI VELVOITTAA -

MASTER

KUN VAIN

PARAS
ON KYLLIN
HYVÄÄ

CORGHI MASTER JOLLY
Suositun Master 28:n ”pikkuveli”. Toimintoja on yksinkertaistettu ja Master-sarjan DNA on säilynyt.
Kustannustehokas erikoisrengaskone.

15.150 €
Tuotenumero: 322071307

Demovideo

CORGHI MASTER 28
Master 28 on Master-sarjan viimeisin uusi tulokas ja Master
26:n päivitetty malli. Siinä on uudelleen suunniteltu työkalupää ja tehokkaampi palteenpaininjärjestelmä.

20.250 €
Tuotenumero: 322071314

Demovideo

CORGHI MASTER CODE
Master Code on Master 28:n täysautomaattinen isoveli.
Renkaanvaihto onnistuu ilman käyttäjän apua.

24.350 €
Tuotenumero: 322071306

Demovideo

LÖYDÄ SUOSIKKIMALLISI

MASTER JOLLY

MASTER 28

MASTER CODE

Automaattinen vanteen keskireikäkiinnitys







Rengasnostin







Palteenpainimen apuvarsi







Kaksoispalteenpaininjärjestelmä







Corghi Smart head –työkalupää







Automaattinen työkalujen asento – syötä vain vanteen koko







26"

Maksimivannekoko

28"

32"

Uusi palteenpaininjärjestelmä





Ergonominen renkaan nostin ja pyöritys rullilla





Uusi ja vahvempi kiinnityspää





Työkalujen siirtonopeus on nopeampi



Automaattinen renkaan irrotus ja asennus



Integroitu renkaan voiteluasennus saippualla



PATENTOITU SMART HEAD – CORGHI MASTER -SARJAN ERIKOISUUS
Asennuspää poistaa tarpeen koskettaa vannetta irrotuksen ja asennuksen aikana.
Asennuspää on muotoiltu siten, että se liikkuu perinteisemmistä renkaanvaihtimista poiketen vanteen reunan lähellä, ei vanteen päällä.
Irrotuksen yhteydessä pyörää siirretään takaisin asennuspään alapuolelle, jolloin
reunavaijerista poistuu kaikki rasitus, eikä rengas tai vanne vahingoitu.
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CORGHI EM9550 C PLUS
Rengasammattilaisten suosikki! Automaattiset alu-/teräsvanneohjelmat. Sähkötoiminen pikakiinnike (ei paineilman tarvetta),
laser osoittaa painon paikan (aluvanne) ja AWC-ohjelma (laskee
leveyden ilman mittavartta).

Demovideo

4.750 €
Tuotenumero: 322075024

CORGHI EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN
TOP END -tasapainotuskone 22” kosketusnäytöllä. Ainutlaatuinen WinNUt
-pikakiinnitysmutteri, joka käynnistää akselin pyörityksen -> nopea ja
vaivaton tapa kiinnittää vanne. Automaattiset alu-/teräsvanneohjelmat.
Laser näyttää painon paikan iPos Lite -ohjelmalla ja neuvoo parhaan paikan ko.
renkaalle autossa.

6.750 €

Demovideo

Tuotenumero: 322075042

LÖYDÄ SUOSIKKISI

EM9550
C PLUS

EM9580
C PLUS LASERLINE





Sähköinen kiinnitys
iPos Lite -ohjelma määrittää renkaalle parhaan paikan autossa



Laserviiva näyttää painon paikan (kello 6) sä LED-valaistus vanteen sisäosalle



AWC - automaattinen vanteen leveyden laskenta ilman mittavartta
AWD - vanteen leveyden mittavarsi






VM-ohjelma - optimoi painojen kulutuksen

 (lisävaruste)


PR ZERO -ominaisuus - laite voidaan asentaa seinään kiinni ja etuosan alaosa
vedetty sisään (parempi ergonomia)



WinNut-toiminto - pikamutterissa olevalla painikkeella käynnistetään vanteen kiinnitys





SPLIT-ohjelma - jakaa painot molemmille puolille puolia (esim. moottoripyörät)



PIILOPAINO-ohjelma - jakaa painot vanteen puolien taakse





RPA - automaattinen pysäytys mittauksen jälkeen ensimmäisen painon paikkaan





CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY
Diagnosoiva rengaskone, joka optimoi renkaan asennuksen vanteelle
Kiinteä pyöränostin vähentää raskaiden renkaiden käsittelyä.
Mittaa vanteen, palteen ja koko renkaan epämuodostumat sekä voimamuutokset
vaaka- että pystysuunnassa.
Demovideo

Renkaan reunavaijeri asentuu oikein kuormittamalla rengasta samoin kuin autossa.
Lisäksi palteen ja vanteen väliin jäänyt ilmatasku saadaan poistettua.
Optimoi renkaan ja vanteen.
Tuloksena on optimaalinen ajomukavuus.
Asennuksesta saadaan tuloste, missä ohjelma on arvostellut asennuksen
raja-arvojen mukaisesti.
HYVÄKSYNNÄT
Michelinin suosittelema sekä Mercedes-Benzin, Seatin, Smartin, Audin, Skodan,
Bentlyn, Lamborghinin, VW:n, Bentleyn ja Volvon hyväksymä.
Mahdollisuus omakohtaiseen kokeiluun
näyttelytilassamme Espoossa!

25.600 €
Tuotenumero: 322071350
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RENGASKONEET KESKITTYVÄT
TYÖERGONOMIAAN
CORGHI ARTIGLIO 50
Keskireikäkiinnityksellä varustettu rengaskone. Sopii kaikille
vanne-/rengastyypeille. Rengasrautaa ei käytetä!

Demovideo

Myös renkaan irrotus on hellävaraista ja TPMS-anturit eivät
vaurioidu. Sisältää paineilmatoimisen palteenpainimen.

8.250 €
Tuotenumero: 322071260

CORGHI ARTIGLIO 500
Tehokas ja ergonominen molemminpuolinen palteenpaininrulla mahdollistaa nopean renkaan irrotuksen.

10.300 €

Rengasnostin myös parantaa käyttäjän ergonomiaa,
renkaiden nostelu on historiaa!

Tuotenumero: 322071250

Demovideo

VALITSE SUOSIKKISI

ARTIGLIO 50

ARTIGLIO 500

Keskireikäkiinnitys -> ei jälkiä vanteisiin





Pystysuuntainen paininrulla palteen irrotukseen





Alapuolisen palteen irrotus tapahtuu siirtämällä ylärulla alas



Asennustyökalupää ei kosketa vannetta



Maksimi vannekoko 30"



Kaksi pyöritysnopeutta invertterimoottorilla (max. vääntömomentti heti alusta alkaen)





Lisävarusteena paineilmatoiminen palteenpaininvarsi. Seuraa rengasta pyörityksen aikana.







Vakiona paineilmatoiminen rengasnostin



Maksimi vannekoko 32”



Palteenpaininrulla on sekä ylä- että alapuolelle. Niillä saadaan pidettyä mm. rengasta paikoillaan,
kun vanne pyöritetään oikeaan asentoon optimoinissa.



Paininrullien paineilmatoiminen säätö



VAIN

ARTIGLIO
500

Ainutlaatuinen työkalupää ei koske
vanteeseen.
Lisäksi se painuu helposti reunavaijerin
alle ja nostaa palteen ylös.

Keskireikäkiinnitys on nopea ja tarkka.
Lisäksi se ei tee jälkiä edes likaisiin
vanteisiin.
Umpivanne ja käänteinen irrotuslaippa ovat
lisävarusteita.

Nopea ja tarkka rengasnostin takaa
ergonomisen työskentelyn.
Erityisesti suuret renkaat (SUV) voivat
painaa yli 25 kg (työsuojelun nostoraja).
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CORGHI A222 2V MI + SP300 APUVARSI

+

Edullinen rengaskone apuvarrella. Helppokäyttöinen, perinteinen
rengaskone, jossa on mukana kätevä apuvarsi vaikeille renkaille.

3.715 €
Tuotenumero: 322071008TR

CORGHI A222 2V MI + SP2300 APUVARSI
Edullinen rengaskone vahvalla apuvarrella. SP2300 apuvarsi painaa jopa
7000 N voimalla tarkasti palteen reunasta reunavaijerin päältä.

+

Lisäksi varren päässä olevalla paininjalalla saadaan painettua reuna
olkapään alle työkalupään vastakkaisella puolella.

4.250 €

Maksimi vannekoko 22” (ulkopuolinen kiinnitys aluvanteille)

Tuotenumero: 322071010TR

CORGHI A224 TI 2V + SP2300 WDK APUVARSI
Vankka ja vahva rengaskone apuvarrella suurille vanteille.

+

Vastaava kone kuin pikkuveli A222, mutta A224 käy jopa
24” vanteille (ulkopuolinen kiinnitys aluvanteille).

5.650 €
Tuotenumero: 322071009TR

A222 +
SP300

A222 +
SP2300

A224 +
SP2300

Puomi kääntyy taakse paineilmalla (nopeus säädettävissä)







Kaksi pyöritysnopeutta invertterimoottorilla (max. vääntömomentti heti alusta alkaen)







Maksimi vannekoko ulkopuolisella kiinnityksellä 22” ja sisäpuolelta 25”





SP300 apuvarsi



Toimitus sisältää aluvannesuojat sekä rengaspainemittarin



VALITSE SUOSIKKISI





SP2300 apuvarsi





Voimakas apuvarsi SP2300 tarkalla paininrullalla





Mahdollisuus käyttää apuvartta alapuolisen palteen irrotukseen





Maksimi vannekoko ulkopuolisella kiinnityksellä 24” ja sisäpuolelta 26”



Suurempi ja tehokkaampi rakenne kuin A222



Täydellinen rengasasennus linjastolle



APUVARSI SP300

APUVARSI SP2300

Käytännöllinen apuvarsi, jolla onnistuu matala
profiili sä RunFlat-renkaiden asennus.

Vahva apuvarsi painaa jopa 7000 N (n.700
kg) voimalla reunavaijeria.

SP300:ssa on varsi, jolla irrotettu palje pidetään käännön aikana olkapään alapuolella.

SP2300:ssa on myös palteenpaininvarsi, joka
seuraa vannetta pyörityksen aikana pitäen
näin reunavaijerin riittävän alhaalla.

Keskireikäkartiolla saadaan jäykät renkaat
painettua pöytää vasten ja näin ollen muovisuojatut kiinnityskynnet saadaan oikeaan
asentoon vanteen reunaan.

Lisäksi siinä on muovinen lautanen, jolla
saadaan isojen renkaiden kanssa pidettyä
rengas oikeassa asennossa irrotuksen aikana
kuten esim. rengasrautaa asemoidessa
vanteen reunaa vasten.

A2025 LL 2V TI MI + SP2300 VARSI

RENGASRAUDATON RENGASKONE
TÄYSIN VÄSYMÄTÖN
TYÖJUHTA!

VAHVA
SUOSITUS!

Corghi A2025 on monien korjaamoiden ehdoton suosikki – hyvästä syystä.
Vahva ja tehokas kone on käytössä lähes kulumaton.
Nyt saatavana on uusi versio, jossa on Corghin erikoisuus: työkalupää,
jossa ei tarvitse käyttää rengasrautaa!
Koneella voi työstää enintään 10–24”:n pyöriä ulkopuolisessa kiinnityksessä ja 12–26”:n pyöriä sisäpuolisessa kiinnityksessä. Renkaiden leveys voi
olla jopa 14”.
RENGASRAUDATTOMAN ASENNUKSEN ETUJA
Rengasraudattoman asennuspään ansiosta käyttäjän ei tarvitse
työskennellä rengasraudan kanssa, mikä ehkäisee myös vannevaurioita.
Rengasta irrotettaessa asennuspään pieni sormi siirtyy alas ja nostaa
reunavaijerin asennuspään yli. Tämä estää vanteen naarmuuntumisen.
Samalla käyttäjä säästyy fyysiseltä kuormitukselta, jota työn manuaalinen
suorittaminen aiheuttaa.
APUVARSI HELPOTTAA JA NOPEUTTAA
TYÖSKENTELYÄ
Renkaanvaihtimeen on asennettu Corghi SP2300 -apuvarsi
- WDK-hyväksytty
- Rulla asennuspäässä
- Palteenpainin
- Kevenninkiekko
Tämä varustus on korvaamaton apu matalaprofiilisten ja puhkeamattomien
renkaiden asennuksessa, sillä se vähentää vanteiden naarmuuntumisen
riskiä sekä keventää käyttäjän kuormitusta huomattavasti.

Demovideo

KÄÄNTÖPÖYTÄ
Kääntöpöydässä on paineilmatoimiset kynnet ja kaksi portaattomasti
vaihtuvaa nopeutta, jotka takaavat
nopean ja tarkan työskentelyn.

TEHOKAS PALTEENIRROTIN
Koneessa on jalkapolkimella käytettävä tehokas palteenirrotin.

CORGHI A2025 LL 2V TI MI
+ SP2300

7.710 €

RENGASRAUDATON
ASENNUSPÄÄ
Reunavaijeri nostetaan asennuspään
yli, mikä ehkäisee vanteen vaurioitumista.

TIEDOT
Tuotenumero

322071050TR

Maksimi vanteen halkaisija

26"

Maksimi vanteen halkaisija

1.100 mm

Maksimi renkaan leveys

360 mm

Pyörintänopeudet

6/15 kierrosta min.
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CORGHI PROLINE 324 2V RENGASKONE
Soveltuu henkilö- ja pakettiautoille
HTB24
APUVARRELLA

Perinteinen rengaskone taaksekaatuvalla puomilla sekä jopa 26” vannekoolle
- Palteenpainin painaa jopa 1.500 kg:n voimalla
- Nopeuksia on kaksi: 6½ ja 13 rpm

TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

322093180TR

Kiinnitys

11”-24” ulkopuolelta

Kiinnitys

13”-26” sisäpuolelta

Max. renkaan halk.

1.100 mm

Renkaan leveys

3”-14”

Palteenpainimen voima

15.000 N

Paineilmatarve

8-10 bar

Pyörintänopeus

6,5-13 rpm

2.400 €

CORGHI PROLINE 324 LL 2V RENGASKONE
Soveltuu henkilö- ja pakettiautoille
HTB24
APUVARRELLA

Perinteinen rengaskone taaksekaatuvalla puomilla sä jopa 26” vannekoolle
- Palteenpainin painaa jopa 1.500 kg:n voimalla
- Nopeuksia on kaksi: 6 ½ ja 13 rpm
LL-työkalupää nostaa palteen nostimista ylös, joten rengasrautaa ei tarvita!
TEKNISET TIEDOT

LL-TYÖKALUPÄÄ

Tuotenumero

322093001TR

Kiinnitys

11”-24” ulkopuolelta

Kiinnitys

13”-26” sisäpuolelta

Max. renkaan halk.

1.100 mm

Renkaan leveys

3”-14”

Palteenpainimen voima

15.000 N

Paineilmatarve

8-10 bar

Pyörintänopeus

6,5-13 rpm

SCHRADER-RENGASPAINEMITTARI VIISARINÄYTÖLLÄ

2.760 €

SCHRADER-RENGASPAINEMITTARI DIGITAALINÄYTÖLLÄ

Tuotenumero: 322075043

Tuotenumero: 322075044

Rengaspainemittari selkeällä viisarinäytöllä

Rengaspainemittari selkeällä digitaalinäytöllä

- 1,5 m letku
- Kalibroitavissa

- Digitaalinen rengaspainemittari erityisesti TPMS-anturien
tarkistamiseen

- Kuminen reunasuojus näytölle

- Tarkka näyttö aktivoituu, kun paine nousee

- Mittausalue 0-11 bar

- Sammuu aktiivisesti 10 s kuluttua, jos mittaria ei käytetä
- Laitteen akun kesto normaalikäytössä 10 vuotta

50 €

79 €
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CORGHI EM9250 PREMIUM
- Automaattinen alu-/teräsvanneohjelma
- Pikamutterikiinnitys
- Sähköinen paikkajarru
- Laser näyttää aluvanteille painon paikan
- LED-valo valaisee vanteen sisäpuolen

2.950 €
Tuotenumero: 322075045

CORGHI EM9280 COMPACTLINE
- Automaattinen alu-/teräsvanneohjelma
- Paineilmatoiminen kiinnitys
- Laserviiva näyttää painon paikan aluvanteille

Näyttö 21,5”
250.00 €

- Kirkas LED-valo valaisee vanteen sisäpuolen

LAITE

Tuotenumero
322055236

4.250 €

- Automaattinen vanteen leveyden määritys

Demovideo

- Sähköinen paikkajarru

Tuotenumero: 322075112

CORGHI EM9580-C PLUS TOUCHLINE
- Ohjaus 22” kosketusnäytölllä
- WinNut-pikamutteri
- Laserviiva painon paikan määritykseen ja näyttöön
Demovideo

6.750 €

- Ergonominen -> voidaan asentaa seinään kiinni
- Max. vannekoko 28”

VALITSE SUOSIKKISI

Tuotenumero: 322075042

EM9250

EM9280

EM9580

Automaattinen alu-/teräsvanneohjelma







21” monitori





Käyttäjäystävällinen 22” kosketusnäyttö



Halkaisijan ja etäisyyden automaattinen mittaus mittavarrella





Ehdottaa automaattisesti vanteen ja renkaan optimointia







Automaattinen pyöritys painon paikkaan mittauksen päättyessä







Piilopainotusohjelma







Staattinen painotusohjelma







Tilava laiteteline





Paineilmapikamutteri



Sähköinen pikamutteri, ohjaus pikamutterista (WinNut)
Laser näyttää painon paikan aluvanneohjelmassa








Mittausaika 5,5 s



Ergonominen Zero Space -laiterunko, voidaan asentaa seinää vasten



Asiakkaalle voidaan tulostaa raportti



CORGHI EXACT LINEAR PLUS

3D-NELIPYÖRÄSUUNTAUSLAITE
LISÄÄ TEHOJA NELIPYÖRÄMITTAUKSEEN
Corghi Exact Linear Plus on suositun Corghi Exact Linear -mittauslaitteemme
seuraaja henkilö- ja pakettiautojen pyöräkulmien mittaukseen. Siinä on
integroitu ajoneuvotietokanta.
SALAMANNOPEA MITTAUS ALLE 5 MINUUTISSA
Kolmiulotteinen mittaustekniikka mahdollistaa salamannopean nelipyörämittauksen vanteenheiton kompensoinnilla nostamatta lainkaan auton akseleita.
Ylivoimaisessa enemmistössä automalleista mittaus onnistuu alle 5 minuutissa.

UUSI!

ENTISTÄ PAREMPI KAMERA JA MOOTTOROITU PUOMI
Kamerat on asennettu moottoroituun puomiin, joka asettuu automaattisesti oikealle korkeudelle autoon nähden nostimen asennosta riippumatta. Mittauksen
päätyttyä kamerat nousevat automaattisesti ylös, jotta mittauslaite vie mahdollisimman vähän tilaa.
Aiempaan malliin nähden kameran liikkumista on parannettu käyttämällä matoruuvia kaapelivedon sijaan. Sen ansiosta kamera liikkuu paljon pehmeämmin
ja tarkemmin kuin ennen. Lisäksi mittauslaitteen kamerat ovat suuriresoluutioiset ja kuvateknologia entistä parempi, joten järjestelmä on vähemmän altis
valolle ja häiriöille.
JOUSTAVA JA HELPPOKÄYTTÖINEN RATKAISU
Kohdelevyt ovat irrallaan kiinnitysmekanismista, joten pyörien kiinnikkeiden
vaihtaminen toisentyyppisiin onnistuu helposti.

Demovideo

Corghi Exact Linear Plus -laitteen ohjelmisto ohjaa käyttäjää mittauksen asianmukaisessa suorittamisessa selkeiden kuvien, animaatioiden ja tekstien avulla.
Kulmien säädön jälkeen mittausdokumentaatio voidaan tulostaa tai tallentaa
mittauslaitteen tietokantaan, josta raportin voi avata milloin tahansa.
Corghi Exact Linear Plus voidaan asentaa kiinteästi lattiaan nostimen eteen
tai rulla-alustalle (lisävaruste), jolloin sitä voi siirtää työpisteeltä toiselle. Uuden
kuvateknologian ansiosta mittauslaitteen voi sijoittaa jopa 3 metrin päähän ajoneuvon etuakselista, joten laite mahdollistaa korjaamon tilojen erittäin joustavan
suunnittelun.

ERITYYPPISIÄ KIINNIKKEITÄ
Kiinnikkeet ja kohdelevyt ovat erillisiä yksiköitään, joten kiinnikkeiden vaihtaminen
tarpeen mukaan on helppoa. Kysy lisää eri
mahdollisuuksista!

PAREMMAT KAMERAT
Suuriresoluutioiset kamerat ja entistä
parempi kuvateknologia vähentävät selvästi
Corghi Exact Linear Plus -järjestelmän
alttiutta valolle ja häiriöille.

ASENNUS RULLA-ALUSTALLE
Corghi Exact Linear Plus voidaan asentaa rulla-alustalle, jolloin sitä voi siirtää
työpisteestä toiseen.

TEKNISET TIEDOT

9.950 €
Corghi Exact Linear Plus Sisältää:
Laite ǀ Näyttö ja tietokone (Windows) ǀ Suuntausohjelma
Pyöräkiinnike 10”-21” ǀ Puomin nostolaite ǀ
Puomi seuraa maaleja -toiminto ǀ Etukääntölevyt

Tuotenumero

322055593TR

Kokonaisauraus/-haritus

±48°

Pyöräkohtainen auraus/haritus

±24°

Sivukallistuma

±10°

Takakallistuma

±30°

KPI

±30°

Setback

±22°

Kulkukulma

±22°

TEE NELIPYÖRÄMITTAUKSESTA
TUOTTOISAA TOIMINTAA
Hyödynnätkö nelipyörämittauksen mahdollisuudet korjaamollasi? Tutkimusten mukaan monien korjaamolle tuotavien autojen ohjauskulmissa
on korjaamisen varaa. Siksi nelipyörämittauslaite voi olla erittäin kannattava investointi.
Kulmien mittaus- ja säätölaitteen sekä nostimen avulla näet nopeasti, ovatko pyörien kulmat kohdallaan. Ohjauskulmien mittaus kestää 3–10
minuuttia. Mittauksesta on hyötyä sekä sinulle että asiakkaalle. Jos kulmat eivät ole kunnossa, asiakas pyytää usein niiden korjaamista – ja
vaikkei pyytäisikään, olet kuitenkin palvellut häntä hyvin.

NELIPILARINOSTIN SUUNTAUKSEEN
SUUNNITELTU
KULMIEN
SÄÄTÖÖN

AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0 4 T / 5,5 T
- Integroitu epäkeskojarrujärjestelmä

- Nopea nosto- ja laskuliike

- Nostimen pysäyttävä esteentunnistusjär- - Edessä syvennykset kääntölevyjä
jestelmä
varten ja takana liukulevyjä varten,
aukkojen ja liukulevyjen välissä levy
- Paineilmatoiminen pysäköintijärjestelmä
- Saatavana myös paineilmalukitteiset
liukulevyt

- Hiljainen hydraulipumppu
- Ohjaus vasemmassa etupilarissa
- Painikeohjaus hälytysäänellä
- Hydrauliikkasylinteri vasemman
rampin alapuolella

Major 4t

13.300 €
Tuotenumero 32143041410

Major 5,5t

15.600 €
Tuotenumero 321433000

TARVIKKEET TEHOKKAASEEN OHJAUSKULMIEN SÄÄTÖÖN

OPTIMO UNIVERSAL -KÄÄNTÖLEVY

OPTIMO-KÄÄNTOLEVYSARJA

OPTIMO-KÄÄNTÖLEVYSARJA JA -RAMPIT

Laadukas tanskalaisvalmisteinen kääntölevy.
Pituussuuntainen liike on estetty.
Sopii myös taka-akselille.
Paino 18 kg/kpl

Tanskalaisvalmisteiset perinteiset kääntölevyt,
joissa kääntökulma-asteikko.
Liikkuu eteen/taakse sekä sivulle.
Maksimi akselikuorma 2.500 kg
Paino 18 kg/kpl

Päälleajorampit mahdollistavat nopean mittauksen
suuntauslaitteissa missä vanteenheiton kompensoinnin voi tehdä työntämällä esim. Corghi 3D
Linear Plus. Se säästää aikaa ja parantaa kulmien
säätötulosta.

Kääntölevy liukuu kevyesti ja vaivatta
nailonisten kuulalaakerien päällä.
Maksimi akselikuorma on 2.500 kg.

330 €

Tuotenumero
322052011

385 €

Tuotenumero
322052008 (rampit)
Tuotenumero
322082004 (kääntölevyt)

1.050 €
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MAHA CONNECT
MAAILMAN PARAS JARRUTESTERI ON NYT VIELÄKIN PAREMPI!
Maha kehitti Connect-jarrutesterisarjan yhdessä käyttäjien kanssa.
Testerissä käytetään Kytke ja Liitä -metodia (Plug and Play).

10 PÄÄKOHTAA OMINAISUUKSISTA
1.

Jarrutesterin näyttö saadaan mihin tahansa laitteeseen missä pyörii
nettiselain (esim. Firefox, Edge, Crome, Safari). Käyttöjärjestelmällä ei
ole väliä.

Tukeva ja jäykkä runko. Vahvuus 6 mm (kilpailijoilla 4 mm)

2. Modulirakenne telastossa -> vähän vikamahdollisuuksia
3. Digitaalinen ja turvallinen tiedonsiirto (CAN-väylätekniikka)

Connect-sarja on ollut yli 2 vuotta testissä suuressa
katsastusasemaketjussa (yli 100 testirataa).

4. Useita näyttömahdollisuuksia
		
(mekaaninen viisarinäyttö, pc, tabletti, puhelin, TV)

Sopii kaikkiin Maha-jarrutesterimonttuihin, jo vuodesta 1969 lähtien!

5. Mittausohjelman näyttönä on normaali web-selain
		
(Safari, Firefox, Edge, Crome jne.)

Connect voidaan kytkeä kiinteistön verkon kautta esim.
Katsastusmiehen tablettiin katsastusohjelman rinnalle.

HINNAT ALKAEN

7.250 €

6. Toimii myös ilman tietokonetta ja ilman nettiyhteyttä
7. Helppo asennus (Plug and Play).
8. Helppo huolto, myös etäyhteyden avulla
9. Voidaan päivittää vanhempiin Mahan jarrutestereihin

TEKNISET TIEDOT
Raideleveydet

2.200, 2.500 ja 2.800 mm

Akselipainot

3.500, 4.000 ja 5.000 kg

10. Todellisen luiston määritys (4 pyörintänopeusanturia)

Lisätietoja
ja esittelyvideoita
sivuiltamme
www.tecalemit.fi

MC17 LIGHTMASTER

MAHA MLT3000

Tuotenumero: 321494001

Tuotenumero: 321981019 / 321981023 (VAS 621 001)

Digitaalinen ajovalojen testaus- ja suuntauslaite.

Maha MLT3000 on digitaalinen ajovalojen testaus- ja suuntauslaite. Suunniteltu erityisesti uusille ajovalotyypeille kuten
ksenon-, laser-, LED- ja matriisi-LED -valot.

Suunniteltu erityisesti uusille ajovalotyypeille
kuten ksenon-, laser-, LED- ja matriisi-LED -valot.
Myös matrix 1- ja 2-luokan valot.

Myös matrix 1- ja 2-luokan valot.
Erillisiä säätöohjelmia useille
auto-/valotyypeille.
Suomenkielinen ohjelma.
OEM hyväksynnät:
Volkswagen VAS 621 001

2.400 €

3.500 € / 5.650 €
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CORGHI CA118
Paineilmahydraulinen raskaan kaluston hallinostin 16t
Paineilmahydraulinen raskaankaluston Corghi -hallinostin. Soveltuu kaikenlaisiin raskaankaluston
nostotarpeisiin.
Nostimen pitkä kahva mahdollistaa ulottuman vaikeisiinkin nostokohtiin. Nostimen rakenne takaa
suuren nostokorkeuden, millä nostin erottuu valtaosasta markkinoilla olevista sylinterityyppisistä
nostimista ja siksi se soveltuu monipuolisemmin erilaisten ajoneuvojen nostamiseen.
TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

321505115

Pituus

665 mm

Nostoliike

800 mm

Ilmakulutus

350 l/min

Leveys

590 - 890 mm

Paino

220 kg

Paineilmasyöttö

8-12 bar

Nostokyky

16t

2.800 €

MAHA MBT RASKAAN KALUSTON JARRUTESTERI TUOTEPERHE
Suomen suosituin täydellisen jarrusovituslaitteiston
toimittaja vuodesta 1969!
- 13.000-20.000 kg:n akselipainolle (myös mittauspaino)
- Saatavilla Mahan jarrulaskentaohjelmalla (Trafi hyväksytty)
- Myös nostotelastomallit kuin myös perinteinen kuormituslaite
- Ainutlaatuinen Maha-telanpinnoite (kestävä ja erinomainen kitka)
- Monipuoliset laajennusmahdollisuudet
- Sopii myös Dymatic-jarrulaskentaohjelmalle
- Mm. traktoreille oma malli
- Myös pinta-asennettava jarrutesterimalli

HINNAT ALKAEN

17.000 €
JOSAM CAM-ALIGNER
Josam cam-aligner on kameratekniikkaan perustuva raskaan kaluston akselistosuuntauslaite, joka käyttää ajoneuvon rungon keskilinjaa referenssinä.
Akselin mittaus voidaan tehdä ajoasennossa vierittämällä tai vaihtoehtoisesti
perinteistä vanteenheitonpoistoa käyttäen.
Ohjelma on selkeä käyttää, koska se neuvoo käyttäjää suomeksi vaihe vaiheelta ja näyttää samalla ohjeanimaatioita. Säädön yhteydessä mittausarvot
näkyvät näytöllä. Mittaustulokset ennen ja jälkeen säädön tallentuvat tietokantaan, josta ne voidaan tulostaa tai hakea myöhemmin esille. Jos ajoneuvossa
on kaksi tai kolme ohjaavaa akselia, myös niiden linjaus onnistuu luotettavasti.
Josam cam-aligner on raskaan kaluston ajoneuvovalmistajien hyväksymä ja
nykyistä mallia on toimitettu Suomeen jo yli 40 kappaletta. Laitteeseen on
saatavilla lisävarusteena myös merkkikohtaisia ACC-tutkien ja kaistavahtikameroiden kalibrointilaitteita. Räätälöimme mielellämme korjaamonne tarpeisiin
soveltuvan Josam cam-aligner -laitepaketin. Kysy myös vanhojen Josam Laser AM- ja Truckaligner -mallien kamerapäivitysmahdollisuutta.

KYSY
RÄÄTÄLÖITYÄ
TARJOUSTA!
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STERTIL KONI ST1075 FWA EBRIGHT
4 x 7,5t nostopilarisarja (akkuversio)
Hollantilaisen Stertil Konin nostopilarisarjojen akkuversio on ideaalinen ratkaisu
korjaamoille, joissa nostinten paikkaa pitää vaihtaa usein. Langattoman eBright
Smart Control Systemin avulla nostopilarien käyttö ja sijoittelu on entistä helpompaa.
Innovatiivisen ID-avaimen avulla on mahdollista yhdistää jopa 32 nostopilaria
yhdeksi kokonaisuudeksi!
Nostopilarisarjat on suunniteltu erityisesti raskaan kaluston ajoneuvoille eli
busseille, kuorma-autoille sekä maatalouskoneille.
Langaton akkuversio sekä asennusaikaa, eikä asentajan tarvitse pelätä
kompastumista kaapeleihin. Pilarit on varustettu synteettisillä pyörillä, joten
liikuttelu on vaivatonta ja samalla lattia ei kärsi.
TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

32160026

Nostokorkeus

1850 mm

Nostokapasiteetti

7.500 kg

Nostohaarukan pituus

350 mm

Haarukkatyyppi

Säädettävä

Nostohaarukan leveys

240-560 mm

STERTIL KONI -AKSELIPUKIT
Stertil Koni JS-H8 -akselipukki 8,5t
Stertil Konin korkeat akselipukit ovat taitettavia malleja, ja ne voidaan helposti
sijoittaa nostopilarisarjojen runkoon.
Kaikki akselipukit on rasitustestattu 200%:n ylikuormalla.
Jousitetut pyörät mahdollistavat helpon liikuttamisen.

TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

321600001

Nostokorkeus min

1.270 mm

Tyyppi

Taitettava

Nostokorkeus max

2.020 mm

Kantavuus

8,5t

Paino

57 kg

AC HYDRAULIC -KUILUNOSTIMET
Kuilunostimissa on säädettävä siirtokelkka, mikä helpottaa nostimen sovittamista kuiluun. Käyttökytkimet ja öljysäiliö sijaitsevat
siirtokelkassa – helppo käyttää, ei tarvitse kurotella käyttökytkimiin. Paineilman huoltoyksikkö sisältyy vakiotoimitukseen.
Kuilunostin vaatii erillisen päätykappaleen reunarakenteen mukaisesti – myydään erikseen.
GD100-1K
AC Hydraulic -kuilunostin

GD100-1L
AC Hydraulic -kuilunostin

GD150-1 L
AC Hydraulic -kuilunostin

Sopii vapaalle kuiluleveydelle
590-890 mm.

Sopii vapaalle kuiluleveydelle
850-1.150 mm.

Sopii vapaalle kuiluleveydelle
850-1.150 mm.

Tuotenumero

321503650

Tuotenumero

321503651

Tuotenumero

321503653

Nostoliike

800 mm

Nostoliike

800 mm

Nostoliike

800 mm

Leveys

590-890 mm

Leveys

850-1.150 mm

Leveys

850-1.150 mm

Paineilmasyöttö

8-12 bar

Paineilmasyöttö

8-12 bar

Paineilmasyöttö

8-12 bar

Pituus

665 mm

Pituus

665 mm

Pituus

665 mm

Ilmakulutus

350 l/min

Ilmakulutus

350 l/min

Ilmakulutus

350 l/min

Paino

220 kg

Paino

220 kg

Paino

220 kg

Nostokyky

10t

Nostokyky

10t

Nostokyky

15t

3.200 €

3.100 €

3.700 €
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STERTIL KONI SKYLIFT -AJOSILTASAKSINOSTIMET
Stertil-Konin SKYLIFT -ajosiltasaksinostin tarjoaa ainutlaatuisen nostinmahdollisuuden korjaamoille.
Saksiyksiköiden välissä ei ole runkokehikkoa eikä poikkipalkkeja ajosiltojen
välillä.
Nostin on varustettu helpolla ja kompaktilla ohjausyksiköllä sekä ”omadiagnostiikka”-järjestelmällä, jossa itsenäinen mekaaninen lukitus ja sisäänrakennettu ylikuormitusmekanismi lisäävät turvallisuutta.
Erikoissynkronointi mahdollistaa kahden SKYLIFT:n yhdistämisen yhdeksi
isoksi kokonaisuudeksi, jossa yhteenlaskettu ajosiltojen pituus voi olla jopa
30 metriä ja nostokyky 70 tonnia.
SKYLIFT-sarjaa on saatavilla eri pituisilla ajosilloilla ja kolmella eri nostokyvyllä. Saksiyksiköiden innovatiivinen Y-muoto on kestävä ja tilaa säästävä.
Saatavana pinta-asennettavana, upotusasennettavana, semi-upotusasennettavana sekä vedenkestävänä Wash-Bay -versiona.
TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

kysy tarjous

Nostoaika

90 s

Nostotapa

hydraulinen

Ajosillan pituus

8, 9, 10, 12 tai 14,5 metriä

Nostokyky

20.000 kg / 25.000 kg / 35.000 kg

Moottorin teho

9 kW

Nostokorkeus

1.750 mm

TECALEMIT OY
Meiltä saat laitteet tunnetuimmilta autoalan korjaamolaitevalmistajilta erilaisiin korjaamotarpeisiin.
Kysy myös muista tuotteista tämän esitteen ulkopuolelta!
Palveluumme kuuluu niin laiteasennukset, huollot, korjaukset kuin varaosat ja koulutukset kaikkiin
edustamiimme merkkeihin.
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SAMOA LIIKUTELTAVA
JÄTEÖLJYASTIA

SAMOA DVP-25 ÖLJYNJAKELUYKSIKKÖ 25 L
Tuotenumero: 32324000

Tuotenumero: 32365535

100 L jäteöljyastia pyöreällä
valutuskaukalolla. Teleskooppinen
valutuskaukalon korkeudensäätö.

Ylipaineella toimiva jakelulaite, jota
voidaan täytön ja paineistuksen jälkeen
käyttää ilman ulkoista energianlähdettä.
Paineen täyttö kätevästi rengaspainemittarilla.

Tarkka ja laadukas mittari erilaisille öljyille.
Voidaan käyttää myös hydrauliikkaöljyjen
ja -nesteiden kanssa. Helppolukuinen
digitaalinäyttö. Taipuisa suutinputki 90°
kulmalla ja automaattisella tippalukolla.

Kokonaistilavuus 25 L.

Tarkkuus +/- 0,5%

Suurin suositeltu täyttötilavuus
öljylle 20 L.

Max. virtaus 30 L/min

Tuotenumero: 32372300

Vakiona pyöreä valutuskaukalo, johon
saatavana lisävarusteena levennysosa
(kuvassa). Tyhjennys tapahtuu erillisellä
pumpulla (ei sis. toimitukseen).

SAMOA ÖLJYMITTARI

Max. käyttöpaine 100 bar

Max. käyttöpaine 7 bar.

Käyttölämpötila 10°C - 60°C

1,5 m jakeluletku
pistoolilla, painemittari,
ylipaineventtiili, mittaputki, vetokahva ja
pyörät.

290 €

Voidaan varustaa
öljymittarilla
(32365535).

Kerta- ja kokonaismäärälaskin
Liitäntäkierre 1/2” (BSP)

€

200,-

€

100,-

NEDERMAN C20- JA C30-SARJAN KOTELOIDUT KAAPELIKELAT
Kompaktin kokoinen ja kevyt koteloitu johtokela. Voimakas ja kestävä palautusjousi. Ainutlaatuinen turvasalpa ja pikatoiminen seinäkiinnike.

NEDERMAN C 20

NEDERMAN C 30

Tuotenumero: 3230700420

Tuotenumero: 3230700630

- Jakelukaapeli 12 m 3G1,5 mm² pistokkeella

- Jakelukaapeli 17 m 3G2,5 mm² pistokkeella

- Jännite 230V

- Jännite 230V

- Max. teho 2,3 kW (kaapeli täysin ulkona)

- Max. teho 2,3 kw (kaapeli täysin ulkona)

- 1,4 kW (kaapeli täysin sisään kelattuna)
- Suojausluokka IP44/IP55

- 1,4 kW (kaapeli täysin sisään kelattuna)
- Suojausluokka IP44/IP55

- Kuulalaakeroitu rumpu

- Kuulalaakeroitu rumpu

- Materiaali iskunkestävää komposiittimuovia

- Materiaali iskunkestävää komposiittimuovia

€

150,-

NEDERMAN PAKOKAASUKELA
Tuotenumero: 3220800665

Laadukas pakokaasukela kevyelle
kalustolle. Patentoidun jousitoiminnon
ansioista kelan käyttö on erittäin helppoa.
Integroitu sulkupelti parantaa kelan
energiatehokkuutta ja pienentää
melusaastetta korjaamolla. Asennusta
helpottavat seinäkiinnikkeet vakiona
mukana.
- 100 mm 5 m
yliajonkestävä letku
- Voimakas palautusjousi

€

850,-

€

200,-

SUULAKE UPOTETUILLE
PAKOPUTKILLE
Tuotenumero: 3220867261

Helppo ja nopea kiinnitys ja irrotus. Turvallinen
ja mukava käyttää.
Kiinnitysmekanismin ja rakenteen ansiota
vältytään puskurin naarmuuntumiselta ja
varmistetaan suulakkeen hyvä paikallaan pysyminen kaikissa tilanteissa erilaisilla pakoputkilla.
- 100 mm:n letkuille
- Suurin pakoputken koko 240x65mm
- Lisävarusteena saatavana
haaroitusputkisto tuplapakoputkille

€

270,-

10 VUODEN
TAKUU
Nederman valmistajana
luottaa tuotteidensa huippulaatuun ja on päättänyt
myöntää keloilleen rajoitetun
10 vuoden takuun.



Lue lisää osoitteessa
www.tecalemit.fi
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KOMPRESSORIN VALINTA KORJAAMOLLE
– MÄNTÄ- VAI RUUVIKOMPRESSORI?
Kompressorin valinnassa tulee huomioida korjaamon paineilman
tarve, niin ilmanmäärän kuin paineenkin osalta. Monesti 8-10 bar
paine riittää hyvin kaikkiin korjaamon peruslaitteiden käyttöön,
mutta joskus tarvitaan korkeampaa painetta esim. raskaankaluston
rengastöihin.
Pienissä ja keskikokoisissa korjaamoissa pärjätään monesti mäntäkompressorilla, jonka etuina ovat mm. halvempi hankintahinta ja
edullisemmat huollot.

Kun paineilman tarve ei ole jatkuvaluonteista vaan esimerkiksi vain
satunnaista pulttipyssyn käyttöä tai renkaan täyttöä, on mäntäkompressori oiva valinta.
Kun paineilman tarve on suurempaa ja yhtäjaksoisempaa, esim.
vauriokorjaamoilla tai korjaamoissa, joissa paineilman käyttäjiä on
useita, oikea valinta on yhtäjaksoistakin käyttöä hyvin kestävä
ruuvikompressori.
Tecalemit tarjoaa laajan valikoiman niin mäntä- kuin
ruuvikompressoreita kaikenkokoisille korjaamoille!

STENHØJ-MÄNTÄKOMPRESSORIT
Tehokkaat kompressorit pienille ja keskikokoisille korjaamoille, joihin ruuvikompressori on turhan suuri. Laadukas öljyvoideltu sylinteri
takaa varman ja tehokkaan paineilman tuoton. Kahden erillisen säiliön (2 x 90L -mallit) rinnakkain sijoittaminen säästää tilaa ja helpottaa
kompressorin sijoittelua korjaamolla.
4 kW malli sekä renkailla varustettuna (1 x 90L -säiliö) että ilman renkaita kiinteään asennukseen (2 x 90L -säiliö).
5,5 kW -malli ilman renkaita, kiinteään asennukseen (2 x 90L -säiliö).

GS38 - 180 L
1.200 €

GS38 - 90 L
1.090 €

GS50 - 180 L
2.000 €

GS38-90 L

GS38-180 L

GS50-180 L

Tuotenumero

325546501

325546502

325546503

Moottori

4 kW

4 kW

5,5 kW

Vastapainetuotto (6bar)

455 L/min

455 L/min

640 L/min

Imutuotto

655 L/min

655 L/min

913 L/min

Max. paine

11 bar

11 bar

11 bar

Säiliö

90L

2 x 90L

2 x 90L

Kytkentäjännite

400V

400V

400V

PARISE RUUVIKOMPRESSORI MLX 10 S270-D-10
Laadukkaat ruuvikompressoripaketit, joissa yhdistyvät tehokas
kompressori, kuivain ja paineilmasäiliö.
- Varmatoiminen ruuvikompressori pitää huolen korjaamosi paineilman tuotosta
- Pakettiin integroidun kuivaimen ansiosta paineilma on aina kuivaa
- Elektroninen ohjausjärjestelmä huolehtii kompressorin tarkasta toiminnasta
- Kompressoriin on mahdollista kytkeä sekä kaukokäyttö että vuorokäyttö toisen
kompressorin kanssa
- Voimansiirto on toteutettu luotettavalla Poly-V -hihnalla
Tuotenumero

325546002

Säiliö

270L

Moottori

7,5 kW

Kytkentäjännite

400V

Tuotto

900 L/min

Melutaso

66 db

Max. paine

10 bar

Mitat

151 x 67 x 164 cm

4.600 €

BLOWTHERM-MAALAAMOLAITTEET
Jo yli 60 vuoden ajan kehitettyjä Blowtherm-maalauskammioita käytetään laajalti ympäri maailman, koska ne ovat
luotettavia ja korkealaatuisia tuotteita.
Kammiot henkilöautoille ja raskaalle kalustolle on suunniteltu
takaamaan paras mahdollinen maalaustulos eri pinnoille ja
parantamaan maalaamon tuotantotehokkuutta.
Innovatiivinen tekniikka ja laadukkaat materiaalit takaavat
erittäin hyvän suorituskyvyn - unohtamatta ympäristöystävällisyyttä.
Laitteet on suunniteltu kovaan käyttöön. Oikein mitoitettu
työympäristö, LED-valaistus, ilmanvaihto, suodatus, lämmöntalteenottojärjestelmät, etäyhteydet sekä edistyneet

DURA-KORJAAMOKALUSTEET
DURA-korjaamokalusteet
– suunnittelu : innovaatio : laatu
Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt integroidut kalusteratkaisut
parantavat korjaamon työergonomiaa ja viihtyvyyttä.
DURA-kalusteiden monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa jokaisen käyttäjän tarpeisiin soveltuvan kalustekokonaisuuden.
Tutustu moduulijärjestelmäämme - suunnitellaan yhdessä!
- Suunniteltu autokorjaamo-olosuhteisiin
- Vankka rakenne ja erittäin kestävät mekanismit
- Saatavilla räätälöityjä ratkaisuja
- Saatavuus RAL-värikartaston mukaisesti
- Useiden autonvalmistajien hyväksymä tai suosittelema

maalausohjelmat mahdollistavat parhaan mahdollisen
lopputuloksen.
Blowtherm tarjoaa myös työskentelytilat maalauksen esivalmisteluun, jossa työskentely on turvallista ja puhdasta.
Työergonomia huomioon ottaen tilat voidaan varustaa myös
nostimilla, pölynpoistojärjestelmällä ja energiapisteillä sekä
IR/UVA-kuivainkiskojärjestelmällä.
Laiteratkaisut voidaan toteuttaa myös olemassa olevan lattian päälle erillisellä sokkelirakenteella mikäli lattiaan upottaminen ei ole mahdollista.
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Kehityksen
kärjessä jo

30 VUOTTA

FORTÉLLA KASVATAT TULOSTASI JA
PARANNAT ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄSI
Forté-tuotteet ovat auttaneet pitämään autot puhtaampina Suomessa jo lähes
30 vuoden ajan.

Asianmukainen huolto ratkaisee, kun ajoneuvo on pidettävä huippukunnossa. Tällöin tärkeintä on polttonestejärjestelmän ja moottorin sisäpuolen puhtaanapito. Ajoneuvon käytön aikana kertyneet epäpuhtaudet poistetaan
puhdistuksen yhteydessä. Näin varmistetaan, että ajoneuvo toimii aina parhaalla mahdollisella teholla ja pitää
päästöt minimissään.
Forté-tuotteet pitävät moottorin puhtaana ja ehkäisevät myös ympäristön saastumista. Jatkuva tuotekehitys
takaa, että Forté on mukana kehityksen kärjessä. Tuotteiden jakelu tapahtuu ammattiliikkeiden kautta.

FORTÉN EDUT SINULLE KORJAAMOYRITTÄJÄNÄ
Lisämyynnin kautta tullut kate
 Normaalihuoltoon jopa 30-40 % parempi kate
Huollon asiakastyytyväisyyden paraneminen
 Päästöjen pieneneminen ja kulutuksen lasku valmistajan suunnittelemalle tasolle
 Lian ja karstan poistaminen vähentää pikkuvikoja
 Ekologisuuden positiivinen vaikutus
Vikahakujen määrän pieneneminen
 Likaantumisesta johtuvat vaikeasti kohdennettavat pikkuviat vähenevät
 Laskuttamattomien tuntien määrän väheneminen
 Läpimenojen nopeutuminen vapauttaa kapasiteettia lisämyyntiin
Liiketuloksen kasvattaminen pienellä lisäinvestoinnilla
Tilaukset helposti ja kätevästi joko verkkokaupasta tai omalta Forté-asiantuntijaltasi
Meidän tukemme sinun menestykseesi
 Koulutamme henkilökuntasi ja tajoamme teknistä tukea Forté-tuotteiden osalta
Tämän lisäksi apunasi on aina henkilökohtainen Forté-asiantuntija
 Tarjoamme valmiita ideoita, kannustimia ja materiaalin avuksesi
 Verkkomarkkinointia ja näkyvyyttä Forté www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Katso alueesi Forté-asiantuntija
www.forte.fi tai soita 010 656 5200
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SCHRADER SNAP-IN VALVES
TR413

TR414

TR413 kromi

Hattu

324-140402

324-140401

Purettu

324-140403

324-140404

Koottu

324-140413

324-140414

TR413

TR414

€ 150 /500 kpl

324-140433

TR413 kromi

€ 165 /500 kpl

€ 700 /500 kpl

hinta per kpl min. 500 kpl

PAINO
LYÖNTIPAINO ALUMIINIVANTEILLE
Sinkki 5 g - 60 g - 100 kpl

LYÖNTIPAINO TERÄSVANTEILLE
Sinkki 5 g - 60 g - 100 kpl

LIIMAPAINOT 12 X 5 G
Saatavana harmaana ja mustana

5g

324-566005

€ 10,00

5g

324-918405

€ 10,00

10 g

324-566010

€ 13,00

10 g

324-918410

€ 13,00

15 g

324-566015

€ 20,00

15 g

324-918415

€ 20,00

20 g

324-566020

€ 29,00

20 g

324-918420

€ 29,00

25 g

324-566025

€ 36,00

25 g

324-918425

€ 36,00

30 g

324-566030

€ 43,00

30 g

324-918430

€ 43,00

35 g

324-566035

€ 25,00

35 g

324-918435

€ 25,00

40 g

324-566040

€ 28,00

40 g

324-918440

€ 28,00

45 g

324-566045

€ 27,50

45 g

324-918445

€ 27,50

50 g

324-566050

€ 34,00

50 g

324-918450

€ 34,00

55 g

324-566055

€ 62,50

55 g

324-918455

€ 38,50

Harmaa 12 x 5 g 100 kpl

324-505083

€ 45,00

60 g

324-566060

€ 64,00

60 g

324-918460

€ 42,00

Musta 12 x 5 g

324-505085

€ 55,00

Molemmat mallit Norton-teipillä, joka takaa
parhaan kiinnityksen ja vähentää painon
irtoamisen riskiä.

UNIVERSAALI RENGASRASVA 5 KG

SCHRADER ALOITUSSETTI

Tuotenumero: 324-D500245RTT

Tuotenumero: 324-D250000

Schrader aloitussetti rengashuoltoon - sis. alla olevat tuotteet:
1x

Värikoodatut mittatyökalut 324-100105

1x

Combilap-vetopaikka 324-D250017

1x

Käsirulla

324-100936

1x

Combilap-vetopaikka 324-D250018

1x

Vauriomittari

324-TECH GAUGE

1x

Kovametalliterä

324-170446

1x

Vulkanointineste

324-D250025

1x

Kovametalliterä

324-170447

1x

Vulkanointinesteen harja

324-D260631

1x

Kovametalliterä

324-170451

1x

Rub-O-Matic cleaner

324-100704

1x

Muovinen pakki

324-HP 22558

1x

Combilap vetopaikka

324-D250015

TEE TILAUS!
Nyt voit tilata vaivattomasti
verkkokaupasta, liikuitpa
missä tahansa.

TILAA TUNNUS
www.tecalemit.fi/tilaa-tunnukset

18 €
STENHØJ RENGASRASVA 4 KG

Tuotenumero: 324-162010

550 €

19 €

KATAMME
KOKO
SUOMEN!

TECALEMIT HUOLTOPALVELU
Huoltopalveluihimme kuuluvat yksittäiset laiteasennukset,
huollot, korjaukset ja koko korjaamon kattavat huoltosopimukset.
Korjaamokohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla varmistamme kaikkien laitteiden toimintavarmuuden ja minimoimme
tuotantokatkokset.
Huoltosopimukseen sisältyvät muun muassa laitevalmistajan edellyttämät huoltotoimenpiteet sekä laitteiden kuntoluokitus.
Huoltoaikataulut sovitaan aina etukäteen, jolloin määräaikaishuollot tehdään ajallaan ja kiinteällä huoltohinnoittelulla
ei ylimääräisiä yllätyksiä pääse syntymään.
Maanlaajuinen huoltoverkostomme takaa, että apu on
nopeasti saatavilla.

EDUT
- Ennakoivalla huollolla kustannussäästöjä
- Kiinteä hinnoittelu ja ennalta tiedossa olevat aikataulut
- Korjaamolaitekannan kunto tiedossa laiterekisterin ansiosta
- Selkeä budjetoida
- Minimoi toimintahäiriöt ja katkokset
- Laitteet aina turvallisia ja viranomaisvaatimusten mukaisia käyttää
- Viranomaispöytäkirjat aina ajan tasalla ja tallessa

TUTUSTU LISÄÄ

www.tecalemit.fi

TERVETULOA NÄYTTELYTILAAMME
Olemme avanneet Espoon toimipisteeseemme
täysin uudistetun näyttelytilan.
Näyttelytilassa pääset tutustumaan valikoimissamme oleviin suosituimpiin tuotteisiimme kuten
rengaskoneisiin, nostimiin ja korjaamokalusteisiin sekä moniin muihin.
VARAA TUTUSTUMISKÄYNTI
MYYNTITIIMILTÄMME!
Katso yhteystiedot
www.tecalemit.fi/yhteystiedot/myynti

UUTISIA

1 - JYVÄSKYLÄ, ITÄJA KAAKKOIS-SUOMI

2 - ETELÄ-SUOMI

3 - LOUNAIS-SUOMI

Jouni Herrala

Ari Paakkari

Harri Lehtonen

Keski-, Itä- ja Kaakkois-Suomi sä Kainuu

Etelä-Suomi

Lounais-Suomi

puh. 010 656 5232
s-posti jouni.herrala@tecalemit.fi

puh. 010 656 5168
s-posti ari.paakkari@tecalemit.fi

puh.: 010 656 5118
s-posti harri.lehtonen@tecalemit.fi

Petri Lyytinen

Jari Alatalo

Jari Moilanen

Itä-Suomi, Jyväskylä, Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Varkaus, Savonlinna, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra

Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Hyvinkää,
Kymenlaakso, Lohja, Tammisaari,
Kouvola, Kotka

Varsinais-Suomi, Rauma, Pori, Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Karkkilap

puh.
010 656 5144
s-posti petri.lyytinen@tecalemit.fi

puh. 010 656 5161
s-posti jari.alatalo@tecalemit.fi

Avainasiakaspäällikkö

Avainasiakaspäällikkö

Forté

Avainasiakaspäällikkö

Forté

Forté

puh.: 010 656 5233
s-posti jari.moilanen@tecalemit.fi

4 - PIRKANMAA, POHJANMAA, POHJOIS-SUOMI

KOKO MAA (RASKAS KALUSTO)

Mika Piirto

Jere Marjokivi

Mika Sohlman

Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi

Pirkanmaan ja Vaasan talousalueet

Raskaan kaluston korjaamot

puh. 010 656 5152
s-posti mika.piirto@tecalemit.fi

Puh. 010 656 5186
s-posti jere.marjokivi@tecalemit.fi

Puh. 050 534 2768
s-posti mika.sohlman@tecalemit.fi

Avainasiakaspäällikkö

Forté

Avainasiakaspäällikkö

Tero Kankaanpää
Forté

Seinäjoki, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa,
Pohjois-Suomi
puh. 010 656 5227
s-posti tero.kankaanpaa@tecalemit.fi
MYYNTIPALVELUT
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Vesa Manninen

Jani Storck

puh. 010 656 5159
s-posti vesa.manninen@tecalemit.fi

puh. 010 656 5150
s-posti jani.storck@tecalemit.fi

Myyntijohtaja

Myyntipäällikkö Forté jälleenmyynti

TUOTEPÄÄLLIKÖT

Seppo Koskivuori

Tuotepäällikkö
Rengaslaitteet, testauslaitteet,
korikorjaus, ilmastointi
puh. 010 656 5157
s-posti seppo.koskivuori@tecalemit.fi

Marko Puranen

Tuotepäällikkö
Korjaamokalusteet, maalauskammiot
puh. 010 656 5163
s-posti marko.puranen@tecalemit.fi
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Jouni Kiviranta

Anssi Vuorinen

Tuotepäällikkö
Kompressorit,öljynjakelu,

Tuotepäällikkö

pakokaasunpoisto, huoltosopimukset

puh. 010 656 5199
s-posti jouni.kiviranta@tecalemit.fi

Nostimet

puh. 010 656 5220
s-posti anssi.vuorinen@tecalemit.fi
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TOIMISTO

VARASTO

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET

Koskelontie 25 A
02920 Espoo
Asiakaspalvelu: 010 656 5200

Koskelontie 23
02920 Espoo
Asiakaspalvelu: 010 656 5200

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
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www.tecalemit.fi

