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LATTIAHARJAT
• puurunko
• harjasmateriaali 80 % nylon / 20 % luonnonharjas
• 6-rivinen
• varren reiän Ø 23 mm

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

GAR002 300 mm 10/770 6418914750579
GAR003 400 mm 10/660 6418914750586
GAR004 500 mm 10/500 6418914750593
GAR005* 600 mm 10/432 6418914750609

*varsikiinnitys metallipidikkeellä

LATTIAHARJAT
• puurunko
• harjasmateriaali 80 % nylon / 20 % luonnonharjas
• 8-rivinen
• varren reiän Ø 23 mm

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

GAR006 400 mm 10/680 6418914750616
GAR007 500 mm 10/476 6418914750623
GAR008 600 mm 10/432 6418914750630
GAR009 800 mm 10/340 6418914750647

PÖYTÄHARJA
kädensijalla
GR2715
• puurunko
• materiaali 80 % nylon / 20% hevosenjouhi
• leveys 320 mm
• 6-rivinen
• pakkauskoko: 1/20/1100
EAN 4003242027152

KYNSIHARJA
VIK048
• vankka kynsiharja korjaamokäyttöön
• max. lämpötila 100 °C
• koko 40 x 120 x 47 mm
• pakkauskoko: 1/10
EAN 5705026440520

PUHDISTUSPENSSELI
VIK047
• soveltuu hyvin esim. kojelaudan tai 

näppäimistöjen pölynpuhdistukseen
• koko 150 x 20 x 20 mm
• pakkauskoko: 1/12
EAN 5705026315521

PÖYTÄHARJA
kädensijalla
GR2716
• puurunko
• harjasmateriaali arenga, kestää lämpöä yli +100° C asti
• leveys 320 mm
• 5-rivinen
• pakkauskoko: 1/20/1100
EAN 4003242027169

LATTIAHARJAT
teollisuuskäyttöön
• kestää öljyä ja kuumaa metallia
• tummalakattu, pyöristetty puu
• harjasmateriaali arenga – hyvä lämmönsietokyky, 

kestää lämpöä +100°C asti
• 7-rivinen
• varsipidike metallia, Ø 23 mm

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

GR2712 400 mm 1/5/500 4003242027121
GR2713 600 mm 1/5/340 4003242027138

Hyvä 
lämmön-

sieto-
kyky

Hyvä 
lämmön-

sieto-
kyky

JUURIHARJA  
S-malli
GR286
• runko puuta
• pituus 200 mm
• pakkauskoko: 1/50/2400
EAN 4003242002869

VARSI-
JUURIHARJA
GAR010
• puurunko, metallinen varsipidike Ø 23 mm
• koko 280 x 83 mm
• pakkauskoko: 10/816
EAN 6418914750654
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LATTIAHARJA
• kova PVC-harjas
• puurunko
• kuivan, märän tai öljyisen lian lakaisuun
• max. lämpötila 60 °C
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin

LATTIAHARJA
• märän ja öljyisen lian lakaisemiseen
• max. lämpötila 100 °C
• esim. linja-autojen ja korjaamojen käyttöön
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin

LATTIAHARJAT, pehmeä
• sekoitekuituharjas, pehmeä
• puurunko
• erinomainen lakaisuteho puulattioille, 

vinyylipinnoille ja muille sileille lattiapinnoille
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin

LATTIAHARJAT, kova
• luonnonharjas, kova
• puurunko
• erinomainen lakaisuteho työpajojen lattioille, karkeille 

sementti- ja klinkkerilattioille, öljyn likaamille lattioille
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin

LATTIAHARJAT, keskikova
• sekoitekuituharjas, keskikova
• puurunko
• erinomainen lakaisuteho tasaisille sementti- 

ja klinkkerilattioille varastoissa ja työmaatiloissa
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin

400 mm
VIK004
• leveys 400 mm
• pakkauskoko: 1  
EAN 5705023115520

400 mm
VIK050
• leveys 400 mm
• pakkauskoko: 1  
EAN 5705020317200

500 mm
VIK052
• leveys 500 mm
• pakkauskoko: 1  
EAN 5705020318207

600 mm
VIK054
• leveys 600 mm
• pakkauskoko: 1  
EAN 5705020319204

320 mm
VIK042
• pehmeä harjas
• leveys 320 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 5705023106528

400 mm
VIK049
• leveys 400 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705020317002

400 mm
VIK051
• leveys 400 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705020317705

670 mm
VIK044
• leveys 670 mm
• pakkauskoko: 1  
EAN 5705023117524

600 mm
VIK053
• leveys 600 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705020319006

600 mm
VIK055
• leveys 600 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705020319709

KATUHARJA
GAR011
• puurunko, metallinen 

varsipidike Ø 23 mm
• leveys 400 mm
• harjas PET-kuitua
• 7-rivinen
• pakkauskoko: 10/680
EAN 6418914750661

KATUHARJA
GAR012
• puurunko, varren reikä Ø 23 mm
• sisältää sekä pehmeitä, että kovia 

harjaksia, PET-kuitua
• 6-rivinen
• leveys 320 mm
• pakkauskoko: 10/1200
EAN 6418914750678

KATUHARJA
GAR013
• pitkät harjakset PET-kuitua
• leveys 250 mm
• pakkauskoko: 10/1350
EAN 6418914750685

KATUHARJA 
+ VARSI
TT1236A
• harjan leveys 250 mm
• varsi 23 x 1500 mm
• pakkauskoko: /50
EAN 6418914423770

HARJATELINE
EIHT3
• valmistettu 40 x 4 mm teräslaatasta
• sisältää r itiläkiinnikkeet
• sopii kiinnitettäväksi porrasritilöihin, 

suoraan seinään tai lattiaan
• pakkauskoko: 1
EAN 6417760141296
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PUUVARSI
1550 mm
VIK005
• musta
• pakkauskoko: /10
EAN 5705022925021

1550 mm
VIK056
• koko Ø 25 x 1550 mm
• pakkauskoko: 1/10
EAN 5705022925151

HARJANVARRET
• puinen harjanvarsi kierteellä
• voidaan yhdistää kaikkiin 

Vikan -lattiaharjoihin

1750 mm
VIK057
• koko Ø 25 x 1550 mm
• pakkauskoko: 1/10
EAN 5705022925175

ERGONOMINEN VARSI
1500 mm
VIK017
• alumiinia
• ergonominen o tepinta
• varren otepinta eristetty, Ø 31 mm
• varsi ei kestä voimakkaasti liuottavia aineita
• pakkauskoko: /10
EAN 5705022937529

TELESKOOPPIVARSI
1500 - 2750 mm
VIK007
• alumiinia
• varsi ei kestä voimakkaasti liuottavia aineita
• varren otepinta eristetty, Ø 31 mm
• pakkauskoko: /2
EAN 5705022975521

RIKKALAPIO JA 
HARJASETTI,
teleskooppiset varret
VIK071
• sisältää:

- rikkalapio, varsi 580 - 910 mm, säädettävä
- harja, varsi 540 - 880 mm, säädettävä

• pakkauskoko: 1
EAN 7330006231713

HARJANVARSI
GAR014

HARJANVARSI
GR2732

HARJANVARSI
GAR015

• puuta, kaventamaton
• 24 x 1500 mm
• pakkauskoko: 10/2000
EAN 6418914750692

• puuta
• 28 x 1250 mm
• pakkauskoko: /25/600
EAN 4003242027329

• puuta, kaventamaton
• 28 x 1500 mm 
• pakkauskoko: 10/2000
EAN 6418914750708

VIK005

VIK056

VIK057

VIK007

VIK017

17.06.2011
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RIKKALAPIOSETTI
muovia
GR2724
• kumireunus, leveys 200 mm
• harjasmateriaali nylon
• pakkauskoko: 1/5/340
EAN 4003242027244

RIKKALAPIO
sinkitty
GAR001
• sinkittyä metallia
• leveys 230 mm
• pakkauskoko: 10/900
EAN 6418914750562

PESUHARJA
VIK012
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 45 mm
• max. lämpötila 100 °C
• tukeva, lyhytvartinen harja,

soveltuu hyvin esim. pyörien ja 
etusäleikön pesuun

• mitat: 250 x 100 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 5705025227528

PESUHARJA
vesiliitännällä
VIK033
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 50 mm
• max. lämpötila 100 °C
• maalipintoja suojaava kumireuna ja 

tehostettu läpivirtaus
• high/low harjan viistottu muotoilu mah-

dollistaa harjasten jatkuvan kosketuksen 
pintaan pestäessä erityisesti korkealla 
olevia pintoja

• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
• koko 250 x 150 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705025247526

PESUHARJA
vesiliitännällä
VIK034
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 45 mm
• lämpötila max. 100 °C
• vesiliitännällä varustettu pieni pesuharja
• soveltuu pienten alueiden puhdistukseen
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
• koko 150 x 65 mm
• pakkauskoko: 1/5 
EAN 5705024750522

VERHOILUHARJA
VIK046
• ergonomisesti muotoiltu teks-

tiiliharja esim. ajoneuvojen 
verhoilujen puhdistamiseen

• max. lämpötila 100 °C
• koko 70 x 290 x 30 mm
• pakkauskoko: 1/5 
EAN 5705024500523

VANNEHARJA
VIK037
• erikoisharja erityisesti alumiini-

vanteiden turvalliseen pesuun
• kumilla päällystetty galvanoitu 

lankarakenne
• harjakset pehmeää luonnonharjasta
• max. lämpötila 121 °C
• koko 325 x 180 x 65 mm
• pakkauskoko: 1/12
EAN 5705025250526

PESUHARJA
VIK036
• monikäyttöinen, ergonominen autonpe-

suharja
• kumiset reunat ehkäisevät maalipinnan 

naarmuuntumista
• sopii erityisesti vanteiden puhdistukseen
• max. lämpötila 100 °C
• pakkauskoko: 1/9 
EAN 5705025252520

PESUHARJA
VIK016
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 47 mm
• max. lämpötila 100 °C
• tukeva pitkävartinen pesuharja
• mitat: 420 x 70 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 5705025222523

PESUHARJA
VIK011
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 40 mm
• max. lämpötila 110 °C
• ergonominen pesuharja, jossa kuminen 

etureuna ja kumilla päällystetty kahvan 
yläpuoli 

• vinot harjakset ja kumireunat ehkäisevät 
maalipinnan naarmuuntumista

• mitat: 350 x 130 mm
• pakkauskoko: 1/10 
EAN 5705025246529

PESUHARJA
vesiliitännällä
VIK002
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 50 mm
• max. lämpötila 100 °C
• kumiset reunat ehkäisevät 

maalipinnan naarmuuntumista
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
• erityisesti korkeiden ajoneuvojen pesuun
• mitat: 280 x 100 mm
• pakkauskoko: 1/2
EAN 5705024755527

17.06.2011



26/4

ERGONOMISET VARRET
vesiliitännällä
• alumiinia, otepinta eristetty, Ø 31 mm
• varustettu vedenlasku-uralla
• max. paine 6 bar, max. lämpötila 50°C

100 cm 
VIK018
• letku l iitetään

pikaliittimellä
• pakkauskoko: /10
EAN 5705022992023

163 cm
VIK041
• on/off kytkin
• letku l iitetään

pikaliittimellä
• pakkauskoko: 10 
EAN 5705022995529

190 cm
VIK019
• letku l iitetään

pikaliittimellä
• pakkauskoko: /10
EAN 5705022997028

150 cm
VIK013
• letku l iitetään

letkunsiteellä
• sopii l etkukoot 

Ø 12 ja 19 mm
• pakkauskoko: /10
EAN 5705022991019

PESUHARJA
vesiliitännällä
VIK003
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 50 mm
• max. lämpötila 100 °C
• soveltuu parhaiten suurille ja korkeille 

pinnoille
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin
• mitat: 400 x 90 mm
• pakkauskoko: /2
EAN 5705024757521 

ALUMIINIVARSI
vesiliitännällä
VIK035
• alumiinia
• pituus 1300 mm, Ø 22 mm
• varustettu vedenlasku-uralla
• max. paine 6 bar, max. lämpötila 50°C
• letku liitetään letkunsiteellä
• pakkauskoko: 10 
EAN 5705020029486

PESUHARJA
kääntönivelellä 
ja vesiliitännällä
VIK001
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• vinot harjakset, pituus 50 mm
• max. lämpötila 110 °C
• kääntönivelen ansiosta työskentelykulma 

on aina oikea työskentelykorkeudesta 
riippumatta

• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin 
• mitat: 260 x 130 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705025268521

VANNEHARJA
VIK014
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä 
• vinot harjakset, pituus 50 mm
• max. lämpötila 110 °C
• esim. linja- ja kuorma-autojen vanteiden 

pesuun
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin 
• mitat: 230 x 110 mm
• pakkauskoko: /2 
EAN 5705025452524

PESUHARJA 
vesiliitännällä
VIK015
• harjastyyppi: pehmeää polyesteriä
• harjasten pituus 50 mm
• max. lämpötila 110 °C
• pitkävartinen vesiliitännällä varustettu 

pesuharja pikaliittimellä
• sisälle voi laittaa shampoopatruunan
• ihanteellinen pienten pintojen pesuun
• mitat: 350 x 70 mm
• pakkauskoko: /5 
EAN 5705025254524

AUTONPESUHARJA
GF5218
• harjaosan pituus: 180 mm
• pakkauskoko: 1/12
EAN 8004779052187

PESUHARJA
+ PIKALIITIN HANALLA
GF5224
• harjasosan pituus 180 mm
• mukana pikaliitin hanalla
• pakkauskoko: 1/12
EAN 8004779052248

PUTKIJATKO
GF5305
• pituus: 500 mm
• materiaali: a lumiini
• pakkauskoko: 1/12
EAN 8004779053054

VIK018

VIK019

VIK013

VIK041

17.06.2011
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SHAMPOO-
PATRUUNAT
GF5280
• sisältää 20 kpl pesuaine-patruunoita
• pakkauskoko: 1/6
EAN 8004779052804

VAHASHAMPOO-
PATRUUNAT
GF5285
• sisältää 10 kpl patruunoita
• pakkauskoko: 1/24
EAN 8004779052859

PYÖRIVÄ PESUHARJASARJA
+ PIKALIITIN HANALLA
GF5128
• tehokkaaseen auton pesuun
• tukeva kädensija ja iso harja
• jatkovarsi alumiinia pit. 500 mm
• mukana: ruiskuliitin, huuhtelusuutin, 

pikaliitin hanalla ja 4 kpl pesuainepatruuna
• pakkauskoko: 1/6
EAN 8004779051289

PYÖRIVÄ PESUHARJASARJA
nestemäiselle pesuaineelle
GF5101
• sisältää tukevan, pyörivän pesuharjan 

pesuaineannostelijalla, sumutussuuttimen, 
huuhtelusuuttimen ja pikaliittimen

• pakkauskoko: 1/6
EAN 8004779003554

PESUHARJASARJA
GF5202
• sisältää tukevan ison harjan (360 mm), 

2 alumiinijatkoa, letkuliittimen hanalla, 
huuhtelusuuttimen ja 4 kpl pesuaine-
patruunoita

• pakkauskoko: 1/6
EAN 8004779052026

LUMIHARJA
VIK009
• kova PVC-harjas
• kestää murtumatta koviakin pakkasia
• varressa jääkrapa, jolla voi hangata 

molempiin suuntiin
• pakkauskoko: 1/10
EAN 5705025200521

PESUHARJA 
teleskooppivarrella
FI223
• alumiinisen teleskooppivarren 

pituus 1,1 - 1,75 m
• pesuharjan leveys 25 cm
• pesuharjassa suojaava kumireuna, joka 

estää maalipinnan naarmuuntumisen
• pakkauskoko: 1/8/144
EAN 6418914761971

TUULILASIN 
PESIN / KUIVAIN 
teleskooppivarrella
VIK008
• teleskooppivarsi  600 - 1250 mm 
• leveys 200 mm
• pesin superlonia, varustettu hyönteisverkolla

pesun helpottamiseksi
• sopii rekkojen ja bussien tuulilasin ja ikkunoiden 

pesuun
• pakkauskoko: /12 
EAN 5705024739527

TUULILASIN 
PESIN / KUIVAIN 
VIK040
• tuulilasin puhdistukseen
• varsi 1000 mm
• leveys 200 mm
• puhdistussieni, jossa hyönteisverkko 

sekä kuminen kuivainosa
• pakkauskoko: 1/12
EAN 5705024737523

Wipe-n--shine
AUTOKUIVAIN
• poistaa tehokkaasti veden suurilta pinnoilta
• hellävarainen maalipinnoille ja tuulilasille
• ei jätä kalkkitahroja
• lyhyt varsi

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

VIK020 250 mm 1/6 5705027077527
VIK021 350 mm 1/6 5705027078524
VIK022 450 mm 1/6 5705027079521

LATTIALASTAT
• öljynkestävää solukumia
• vesi, öljy- ja rasvalätäköiden kuivaamiseen
• max. lämpötila 70 °C
• voidaan yhdistää kaikkiin Vikan -varsiin

600 mm    
VIK006
• leveys 600 mm
• pakkauskoko: /12
EAN 5705027088028

400 mm    
VIK045
• leveys 400 mm
• pakkauskoko: 1/12 
EAN 5705027088011

16.06.2011
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SOLUMUOVIKUIVAIN
MR148
• sinkitty r unko
• kaksinkertainen kumi
• leveys 450 mm
• pakkauskoko: /10
EAN 4007535469605

SOLUKUMILASTAT
vahva malliSOLUKUMILASTAT

SOLUKUMILASTAT 
LATTIOILLE
• sinkitty metallirunko
• varren reiän Ø 25 mm

KUMILASTAT 
LATTIOILLE
• alumiinirunko metalliholkilla
• varren reiän Ø 25 mm

IKKUNALASTAT
• kuminen kuivainosa alumiinirungolla
• muovikahva
• varren reiän Ø 20 mm (kartio)

IKKUNALASTA
muovi
GR439
• leveys 300 mm
• väri: s ininen
• pakkauskoko: 1/25
EAN 4003242004399

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

GR456 450 mm 1/10 4003242004566
GR457 600 mm 1/10 4003242004573

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

FIX132 350 mm /30 6418914764156
FIX133 450 mm 1/30 6418914764163
FIX134 600 mm 1/30/660 6418914764170
FIX135 730 mm 1/30/450 6418914764187

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

FIX136 400 mm /12 6418914764194
FIX137 600 mm 1/12/384 6418914764200

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

FIX130 250 mm /12/72 6418914764132
FIX131 300 mm /12/72 6418914764149

Tuoteno. Leveys Pakkauskoko EAN

GR463 400 mm 1/10 4003242004634
GR465 600 mm 1/10 4003242004658
GR466 800 mm 1/10 4003242004665

VARAKUMI 600 mm
GR474 

VARAKUMI 800 mm
GR475

16.06.2011
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ALUMIINISET MOPPIKEHYKSET
• yhteensopiva Vikan mopinvarsien kanssa

ALUMIINISET MOPINVARRET
• alumiinia

400 mm    
VIK059
• leveys 400 mm
• tarrakiinnitys
• pakkauskoko: 1  
EAN 5705023701006

550 mm    
VIK060
• leveys 550 mm
• kiinnitys tarrakiinnityk-

sellä tai liinanpidikkeillä
• sisältää l iinanpidikeparin
• pakkauskoko: 1
EAN 5705023702003

1500 mm    
VIK067
• varsi Ø 22 mm
• pituus 1500 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705022908000

900 mm    
VIK061
• leveys 900 mm
• tarrakiinnitys
• pakkauskoko: 1
EAN 5705023706001

1000 - 1800 mm    
VIK068
• varsi Ø 26 mm
• pituus 1000 - 1800 mm, säädettävä
• pakkauskoko: 1
EAN 5705022901001

LANKAOSA
VIK065

LANKAOSA 
VIK066

LANKAOSA 
VIK075

ALUSLEVY
VIK062

ALUSLEVY
VIK063

ALUSLEVY
VIK064

LIINANPIDIKEPARI
VIK074

LIINANPIDIKEPARI 
VIK074

LIINANPIDIKEPARI
VIK074

Aluslevy

Lankaosa

Liinanpidikepari

MULTIKUIVAIN 500 mm 
liinakiinnityksellä
VIK070
• leveys 500 mm
• kuivaus, lakaisu, pyyhkiminen ja 

moppaus yhdellä välineellä
• yhteensopiva Vikan mopinvarsien kanssa
• pakkauskoko: 1
EAN 6430025170619

KUIVAPYYHINTÄLIINA
VIK069
• koko 40 x 60 cm
• 5 kg / pakkaus
• voidaan käyttää yhdessä esim. 

multikuivaimen VIK070 tai moppi-
kehysten VIK059 ja VIK060 kanssa

• pakkauskoko: 1
EAN 6430025170541

SANKO 17 L
VIK073
• muovia
• tilavuus 17 litraa
• pakkauskoko: 1
EAN 6430025170640

Duotex™
MIKROKUITULIINA 55 cm
VIK072
• 100% halkaistua ja punottua mikrokuitua,   

pienempi kitka ja parempi puhdistusteho
• Duotex™ teknologian ansiosta vahvem-

mat kuidut ja parempi kemikaalinkesto
•  voidaan käyttää kuivana, nihkeänä tai 

kosteana, tehokkaampaa siivousta
• voidaan käyttää yhdessä esim. multikui-

vaimen VIK070 tai moppikehysten VIK059 
ja VIK060 kanssa

• pakkauskoko: 1
EAN 6430025170626

12.05.2010
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ROSKASÄKKIKÄRRY
kannella
RAVE50
• kantavuus 50 kg
• leveys 490 mm, korkeus 930 mm
• kumipyörät 160 x 35 mm,
• muovivanne l iukulaakereilla
• runkoputki 20 mm
• paino 4 kg
• pakkauskoko: 1/60
EAN 5701747049042

ROSKAKÄRRY
EROS40
• tukeva roskankeruuastia, 

tilavuus 18 litraa
• etureunassa alumiininen kärkivahvike
• suuaukon leveys 280 mm
• kumipäällysteiset pyörät, Ø 80 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 6417760511259

NUOHOUSSETTI
XK6016
• sis. kuula, harja ja köysi
• harja Ø 150 mm
• kuula Ø 80 mm
• pakkauskoko: 1/6
EAN 6418914528796

NUOHOUSSETTI
XK6133
• sis. kuula, harja ja köysi
• harja Ø 200 mm
• kuula Ø 65 mm
• köysi 7,5 m
• paino 2,3 kg
• pakkauskoko: 1/6/60
EAN 6418914740051

PESULEVY
VIK038
• käytetään hankauspesimen 

VIK039 kanssa
• max. lämpötila 121 °C
• koko 20 x 125 x 250 mm
• pakkauskoko: 1/10 
EAN 6418914744936

WC-HARJA 
TELINEELLÄ
VIK058
• muovia
• koko 380 x 120 x 120 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5705020050480

HANKAUSPESIN ALUSTA
VIK039
• käytetään yhdessä pesulevyn 

VIK038 kanssa
• max. lämpötila 121 °C
• koko 120 x 230 x 95 mm
• voidaan yhdistää kaikkiin 

Vikan -varsiin
• pakkauskoko: 1/10 
EAN 5705020550027

20.10.2010



26/7

LAPION 
MUOVIPONSI
TT1204
• musta
• Ø 32 mm sovitus
• pakkauskoko: /80
EAN 6418914129177

LUMI- / 
HIEKKALAPIO
VIK023
• pituus 980 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 5705025615523

PISTOLAPIO
TT1207
• pulverimaalattu
• korkealaatuinen
• muoviponsi
• oikea muotoilu
• pakkauskoko: /5/320
EAN 8005718013795

PISTOLAPIO
TT1207Y
• pulverimaalattu
• pituus 1275 mm
• metallinen varsi ja pesäosa
• muoviponsi
• pakkauskoko: /6
EAN 6418914741409

PISTOLAPIO
FS131921
• sharpened edge for 

digging in stony, clayey 
ground and hard soil

• metal shaft and blade
• weight 2050 g
• length 1130 mm
• pakkauskoko: /4
EAN 6411503201551

BETONILAPIO
TT1209
• pesäosa metallia
• puuvarsi
• muoviponsi
• pakkauskoko: /5
EAN 8005718013559

BETONILAPIO
TT1209Y
• pulverimaalattu
• pituus 1150 mm
• metallinen varsi ja pesäosa
• muoviponsi
• pakkauskoko: /6
EAN 6418914741393

BETONILAPIO
FS132911
• hiekan, soran, betonin ja 

muiden rakennusaineiden 
lapiointiin

• metallinen varsi ja terä
• paino 2300 g
• pituus 1220 mm
• pakkauskoko: /4
EAN 6411503221559

AUTOLAPIO
TT1205Y
• metallia
• leveys 250 mm
• kokonaispituus 740 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 6418914528222 

17.06.2011



26/8

KUUPPALAPIO
EKUP35
• ponsi HD-polyeteenimuovia
• ergonominen varsi koivua,

pituus 1200 mm
• kuuppa valmistettu

erittäin kestävästä Dur-Al
Extra-alumiinista, vahvuus
2,5 mm, tilavuus 3,5 l

• paino 1,8 kg
• pakkauskoko: 1/30
EAN 6417760544066

VARAPESÄ
T0799A

LUMI- / 
VILJALAPIO
TT1205A
•  kuuppaosa 325 x 400 mm 

maalattua terästä
•  puuvarsi
•  muoviponsi
• pakkauskoko: 1/5/270
EAN 8005718013788

KUUPPA-
LAPIO
TT1205B
• pesäosa 1,5 mm alumiinia 
• puuvarsi
• muoviponsi
• pakkauskoko: 1/5/240
EAN 8005718020120

LUMI-/
VILJALAPIO
TT1205
• alumiininen pesäosa
• puuvarsi
• muoviponsi
• pakkaus koko: /5/320
EAN 8005718013658

LUMI-/
VILJALAPIO
T0799Y
• metallivarsi
• muovikuuppa
• ponsipehmuste
• kuupan leveys 370 mm
• kokonaispituus 1290 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 6418914528253

ALUMIINI-LAPIO
TT1204Y
• lasikuituvarsi
• alumiinikuuppa
• kuupan leveys 380 mm
• kokonaispituus 1290 mm
• pakkauskoko: 1/5
EAN 6418914528246 

LUMI- / 
VILJALAPIO
T0799
• pesäosa ABS-muovia
• puuvarsi
• muoviponsi
• pakkauskoko: 1/20/120
EAN 6418914101647
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LUMENTYÖNNIN
EMAT60
• hyvä apuväline siistien 

polkujen tekemiseen
• lumi rullaa työntimen 

edellä helposti ja pienet 
reunat helpottavat 
myös lapioimista

• leveys 600 mm
• pituus 1400 mm
• paino 1,6 kg
• pakkauskoko: 1/6/42
EAN 6417760048625

LYKKYRI
Pikku Matti
EPMLY
• leveys 380 mm
• pituus 850 mm
• paino 1,1 kg
• kestävää ja joustavaa 

muoviseosta
• kaksi värivaihtoehtoa: 

punainen ja sininen
• pakkauskoko: 1
EAN 055636784886

LAPIO
Pikku Matti
EPMLA
• leveys 230 mm
• pituus 850 mm
• paino 0,8 kg
• kestävää ja joustavaa 

muoviseosta
• kaksi värivaihtoehtoa: 

punainen ja sininen
• pakkauskoko: 1
EAN 055636784893

KOLALAPIO
TT1201Y
• lasikuituvarsi
• alumiinivahvike
• leveys 440 mm
• kokonaispituus 1390 mm
• pakkauskoko: 1/20
EAN 6418914528239 
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MATTI 73 cm
EMAT73
• käyttö vaatii vähemmän ”tehoa”
• kevyempi rakenne, paino 4,5 kg
• leveys 73 cm
• pakkauskoko: 1/45
EAN 6417760250769

MIKKO
Lasten lumikola 45 cm
ELUK45
• leveys 45 cm
• paino 1,5 kg
• pakkauskoko: /30
EAN 6417760457885

TALKKARI 80 cm
ELUH80
• höyläävä kärkipelti tekee puhdasta jälkeä

varsinkin asfaltti ja laattapihoilla
• sopii erinomaisesti myös jääkenttien

puhdistukseen
• leveys 80 cm
• paino 6,45 kg
• pakkauskoko: 1/30
EAN 6417760801824

KATTOKOLA
Talkkari 80 cm
ELUK80KH
• muuten sama kola kuin Talkkari 80 cm

(ELUH80), mutta aisojen vääntölujuutta on
saatu lisättyä 80% lisäämällä sivuihin
metalliset jäykisteet

• leveys 80 cm
• paino 6,75 kg
• pakkauskoko: 1/30
EAN 6417760011032

TALKKARI 80 cm
säädettävällä jatkovarrella
ELUK80JH
• huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät

näin kuupan reunan kulumisen
• kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä
• sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat

kuupan kulmavahvistukseen asti
• leveys 80 cm
• paino 6,2 kg
• pakkauskoko: /30
EAN 6418914692350

MIKKO 80 cm
ELUK80
• huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät

näin kuupan reunan kulumisen
• kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä
• sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat

kuupan kulmavahvistukseen asti
• leveys 80 cm
• paino 6,2 kg
• pakkauskoko: 1/30
EAN 6417760805181

LUMIKOLAT
• valmistettu kierrätyskelpoisesta vahvasta HD-polyeteenimuovista

MIKKO 80 cm
säädettävällä aisalla
ELUK80J
• huulilevyn päädyt nousevat ylös ja

estävät näin kuupan reunan kulumisen
• kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä
• sisäputkella vahvistetut aisat ulottuvat

kuupan kulmavahvistukseen asti
• aisassa säädettävä lisäosa, jonka

pituutta voidaan säätää ilman
työkaluja 120 mm ja se voidaan
kääntää myös alaspäin

• leveys 80 cm
• paino 6,3 kg
• pakkauskoko: /30
EAN 6417760290888

KATTOKOLA
Mikko 80 cm
ELUK80K
• muuten sama kola kuin Mikko 80

cm (ELUK80), mutta aisojen vääntö-
lujuutta on saatu lisättyä 80%
lisäämällä sivuihin metalliset
jäykisteet

• leveys 80 cm
• paino 6,5 kg
• pakkauskoko: /30
EAN 6417760011025
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HIEKOITIN
EHIE35
• työleveys 60 cm
• toiminta perustuu 

kulmikkaan pyörän 
aiheuttamaan 
tärinään, joka saa 
hiekoitusmurskeen 
tulemaan ulos säiliön 
pohjan reikien kautta

• reikien kokoa voidaan 
säätää sulkuläpällä tai ne 
voidaan sulkea kokonaan

• paras h iekoitustulos 
3 – 6 mm sepelillä

• säiliö ja kansi 
HD-polyeteenimuovia

• pakkauskoko: 1
EAN 6417760774302

PETKELE
MR017
• terä 

L80, P120, V2,4 mm
• lapiovarsi Ø 35 mm, 

pituus 1120 mm
•  leveys 80 mm
•  pakkauskoko: 1
EAN 4007535466901 

PETKELE
XK6102
• pituus 1500 mm
•  pakkauskoko: 1 /20
EAN 6418914730144 

PETKELE
TT250
• pituus 1300 mm
•  pakkauskoko:  
EAN 8005718006117

JÄÄTUURA 
kumikahvalla
XK6101
• kumikahva
• rannehihna
•  pakkauskoko: 1 /6
EAN 6418914730137

LUMIHÖYLÄ
LUMI003
• nopea, helppo ja turvallinen 

lumenpudotus harjakatoilta
• patentoitu kotimainen tuote
• varren pituus 6 m (3 x 2 m), alumiinia
• lumenpudottamiseen joko maasta 

käsin tai katonharjalta
•  pakkauskoko: 1 /5
EAN 6430040213544

LUMIESTE
LUMI001
• materiaali polykarbonaatti (käytetään esim. lento-

koneiden tuulilaseissa ja luodinkestävissä laseissa)
• lähes näkymätön verrattuna perinteisiin lumiesteisiin
• helppo asentaa, asenna itse
• kapasiteetti 1100 kg / lumieste (neljällä ruuvilla kiinnitettäessä)
• käyttölämpötila-alue -150°C - +228°C
• kotimainen tuote
• sopii kaikkiin peltikuvioihin sekä profiiliopelteihin
• asenna aina tiiviste lumiesteen ja katon väliin
•  pakkauskoko: 1 /200
EAN 6430017350081

SOLUKUMI-
TIIVISTETEIPPI, musta
LUMI002
• koko 15 mm x 20 m, paksuus 4 mm
• soveltuu LUMI001 lumiesteiden tiivistämiseen 
•  pakkauskoko: 1
EAN 6417821044153

Loivalle katolle Jyrkälle katolle

Riippuen lumikuormasta asenna 4 - 8 kpl lumiesteitä per neliömetri.

Aloita
tästä

Aloita
tästä

Ø 20 x 1500 mm
ERÄ11A
• pakkauskoko: /50  
EAN 6418914753600

Ø 25 x 1500 mm    
ERÄ11
• pakkauskoko: /50
EAN 6418914636026

Ø 16 x 800 mm    
ERÄ11B
• pakkauskoko: /50  
EAN 6418914753617
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