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JYTKY
koottava laituri ROLLERI-rullaponttoneilla
Osina toimitettava, reilumman kokoinen laituri, joka on 
helppo kuljettaa hankalaankin paikkaan 
•  Kansi 425 x 340 cm
•  Kulkusilta 300 x 123 tai 400 x 123 cm
•  Kantavuus n. 1500 kg
•  ROLLERI 1300 -rullaponttonit, 4 kpl kansiosaan
•  ROLLERI 1000 -rullaponttoni, 1 kpl kulkusiltaan
•  Puuosat painekyllästettyä puuta
•  Ponttonit iskun- ja pakkasenkestävää 

UV-suojattua polyeteeniä (PE)
•  Metalliosat ruostumatonta terästä (RST)
•  Sisältää kaikki ohjeet ja tarvikkeet 

kokoamista varten

Tuotenumerot
Kansi: PLS661C
Kulkusilta 300 x 123 cm: PLS661B
Kulkusilta 400 x 123 cm: PLS661D

Kevyesti 
rullaavat ROLLERI-

rullaponttonit 
helpottavat laiturin 

vesille laskua 
ja nostoa

Laiturit ja ponttonit
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PASSELI
koottava laituri 

ROLLERI-rullaponttoneilla

Vesille lasku ja nosto sujuu kevyesti 
rullaavilla ROLLERI-rullaponttoneilla 
•  Kansi 400 x 240 cm
•  Kulkusilta 300 x 123 tai 400 x 123 cm
•  Kantavuus n. 1200 kg
•  ROLLERI 1000 -rullaponttonit; 4 kpl kansiosaan, 1 kpl kulkusiltaan
•  Puuosat painekyllästettyä puuta
•  Ponttonit iskun- ja pakkasenkestävää UV-suojattua polyeteeniä (PE)

Tuotenumerot
Kansi: PLS661A
Kulkusilta 300 x 123 cm: PLS661B
Kulkusilta 400 x 123 cm: PLS661D

•  Metalliosat ruostumatonta terästä (RST)
•  Sisältää tarpeelliset ohjeet ja tarvikkeet 

kokoamista varten
•  Kansi käännettävissä 90°, kysy lisäosia!
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JOKA POIKA
koottava laituri LAATIKKoponttoneilla

Edullinen ja näppärä peruslaituri 
jokaiseen rantaan 

•  Kansi 304 x 200 cm
•  Kulkusilta 300 x 123 tai 400 x 123 cm
•  Kantavuus n. 640 kg
•  PW-laatikkoponttonit; 4 kpl kansiosaan, 1 kpl kulkusiltaan
•  Puuosat painekyllästettyä puuta
•  Ponttonit iskun- ja pakkasenkestävää UV-suojattua polyeteeniä (PE)
•  Metalliosat ruostumatonta terästä (RST)
•  Sisältää kaikki ohjeet ja tarvikkeet kokoamista varten

Tuotenumerot
Kansi: PLS661E
Kulkusilta 300 x 123 cm: PLS661F
Kulkusilta 400 x 123 cm: PLS661G

Kulkusiltoja, kansia ja 
ponttoneita saatavana 
myös erikseen.
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Ponttonit

•  Pyörivät ROLLERI-rullaponttonit helpottavat laiturin siirtoa
niin vesille kuin talveksi rannalle

•  Iskun ja pakkasen kestävät ROLLERI-rullaponttonit on valmistettu
UV-suojatusta polyeteenistä (PE)

•  Sisältää tarpeelliset ruuvit ja prikat kiinnitystä varten (RST)
(rullaponttonin kiinnitysraudat myydään erikseen)

•  Saatavana kahdessa eri koossa:

ROLLERI 1300
•  Lev. 1300 mm, halk. 600 mm
•  Kantavuus 340 kg 

Tuotenumero:   PLS181A

ROLLERI 1000
•  Lev. 1000 mm, halk. 600 mm
•  Kantavuus 250 kg 

Tuotenumero:   PLS191A

Rullaponttonin
kiinnitysrauta, 1 kpl
•  Ruostumatonta terästä (RST)

Tuotenumero:   300375

PW-laatikkoponttoni 
•  PE muovia, erinomainen UV-kesto
•  Kantavuus 130 kg
•  Mitat 1140 x 600 x 300 mm 
•  Sopii myös käytettäväksi yhdessä 

rullaponttonin kanssa. Mitoitettu 
samalle rungolle kuin ROLLERI 1000.

Tuotenumero:   PLS221A
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Esimerkkejä:

Ø mm Pituus m Noste kg/m

315 1 - 12 60

400 1 - 12 90

500 1 - 12 150
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Putkiponttonit
•  Maksimipituus 12 m
•  Saatavilla joko vinotulla (45°) tai suoralla päädyllä
•  Toimitamme myös poikittaiset tai putkensuuntaiset kiinnikkeet

Putkiponttonit
valmistetaan

asiakkaan toimitta-
mien mittojen

mukaan

http://www.plastweld.fi
mailto:myynti%40plastweld.fi?subject=

