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TAK-750/350 -tasoituslanat 
Koneella vedettävä, erikoisleveä teleskooppirunkoinen tasoituslana on 
tarkoitettu suurille työmaille.  Tasoituslanassa kaksi korkeussäädettävää 
sivurullayksikköä. Jäykät alumiiniprofiilit voi säätää portaattomasti 1 200 - 
7 500 mm käyttöleveydelle.  

TAS-UNI 450/600 -tasoituslanat
TAS-UNI -teleskooppinen tasoituslana sopii niin pienille kuin suurillekin 
työmaille tarkkaan ja tehokkaaseen pohjahiekan levitykseen. Käyttöleveys on 
säädettävissä portaattomasti 750 – 6 000 mm. Lanaa voi vetää ihmisvoimin 
ergonomisessa asennossa selkä suorana. Koneella vetämistä varten vakio-
toimitukseen kuuluu kaksi ketjua, joissa on koukut. 

Tasoituslanan profiilin muoto pitää lanan oikeassa asennossa eikä se pääse 
nousemaan ylös. Korkealla profiililla (280 mm) saa tasoitettua yhdellä la-
nauksella karkeastikin esilevitetyn pohjahiekan. Sivuilla korkeussädettävät 
rullat sekä jousikuormitteiset metallilevyt, jotka ohjaavat hiekkaa oikeaan 
suuntaan.

TAS-UNI-DP
Tasoituslanojen lisävarusteena 2 100 mm pituinen TAS-UNI-DP -adapteri, 
jolla voidaan tehdä +/- 4% kallistus. Adapterin paino 25 kg.

Tuotenumero 4100.0173

Pohjahiekan levitys

TAK-750

TAS-UNI
TAS-UNI-450: 
- alumiiniprofiilit 750, 1 000, 1 750, 2 000 mm
- korkeussäädettävät sivurullat
- kiinnikkeet lapioille tai muille vetovarsille manuaalikäyttöä varten
- 2 kpl ketjuja, joissa koukut
- tuotenumero 1263088

TAS-UNI-600:
- muuten sama kuin TAS-UNI-450,  lisäksi 3000 mm alumiiniprofiili
-  tuotenumero 5100.0043

TAK-750
- alumiiniprofiilit 1100, 1700, 2 700, 3 000 mm
-  korkeussäädettävät sivurullat
-  2 kpl ketjuja, joissa koukut vetämistä varten
-  paino 285 kg
-  tuotenumero 5100.0013

TAK-350
-  kevyempi perusmalli 
-  2 kpl 1700 mm alumiiniprofiilia, joilla saadaan käyttöleveys
 1 750 - 3 500 mm
-  paino 200 kg
-  tuotenumero 5100.0018

Katso myös tasoitus-
lanoihin sopivat 
lanauskiskot s. 4



Käsin vedettävä EP-UNI 
-tasoituslana
Teleskooppinen EP-UNI -tasoituslana sopii pohjahiekan levitykseen 
pienillä ja keskisuurilla työmailla. Työskentelyasento on ergono-
minen eikä hiekan levitys vaadi voimankäyttöä. Alumiiniprofiili on 
erittäin jäykkä, joten se painuu hyvin tasoitettavaa hiekkaa vasten. 
Käyttöleveys on säädettävissä eri mittaisilla profiileilla 900 – 2 300 
mm tai 2 300 – 3 000 mm. Kokoontaitettava lana on helppo kuljet-
taa. 
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EP-UNI

Katso myös tasoitus-
lanoihin sopivat 
lanauskiskot s. 4

EP-UNI 90/230
-  alumiiniprofiilit 900 ja 1 600 mm
- kahva irrotettavissa kuljetuksen ajaksi
- 2 kpl 350 mm jatkoprofiilia
-  työskentelyleveys 900 – 2 300 mm
-  paino 15 kg
-  tuotenumero 1263085

EP-UNI 230/3000
-  alumiiniprofiili 2 300 mm
-  kahva irrotettavissa kuljetuksen ajaksi
-  2 kpl 350 mm jatkoprofiilia
-  työskentelyleveys 2 300 – 3 000 mm
-  paino 15 kg
-  Tuotenumero 1263083

Tarkka lanaus  Hiekan levitys Hiekan siirto  

Hiekan työntö Kätevästi kumpaankin
  suuntaan

EP-UNI-RS -rullat 
Rullien avulla lanauskorkeuden voi säätää joko laattojen tai 
 reunakivien päältä. Rullat sopivat molempiin EP-UNI -tasoitus-
lanamalleihin. Paino 7 kg.

Tuotenumero 12630078
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TelePlan

Käsin vedettävä TELEPLAN TP -tasoituslana 

  Työskentelyleveys (mm) Paino (kg) Tuotenumero 
TP-60/100 600 - 1 000   3,7  5101.0006
TP-100/165 1 000 - 1600   4,6  5101.0001
TP-150/260 1 500 - 2 600  6,0  5101.0002
TP-200/350 2 000 - 3 500  7,3  5101.0003
HG-TP-vetokahvat (pari)   2,4  5101.0005

MINI-PLAN MP 70  -tasoituslana
viimeistelyyn
Tasoituslana Mini-Plan on pieni, kätevä ja erittäin tehokas apuväline
pohjahiekan viimeistelyyn. Työskentelyleveys 700 mm, paino vain 1,7 kg.

Tuotenumero 1263075
  

Säädettävä TELEPLAN TP -tasoituslana sopii 
pienille ja keskisuurille työmaille pohjahiekan 
levitykseen. Sirpin muotoinen profiili painuu 
hiekkaan ja estää lanaa nousemasta. Lanaa ei 
tarvitse painaa  alaspäin hiekkaa levitettäessä. 

Viisi erimittaista lanaa, joiden lanausleveydet 
ovat 600 – 3 500 mm. Lanan sivuilla on kiin-
nikkeet vetokahvoja varten, jotka on tilattava 
erikseen.
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AZL-lanauskiskosarjat 
Kestävät ja kevyet lanauskiskosarjat nopeuttavat pohjahiekan tasoitusta. Lanauskiskot asetetaan halutulle korkeu-
delle, jonka jälkeen lanaus käy helposti ja siististi.

LevelFix

LEVELFIX-lanauslaite on erinomainen apuväline maisemoin-
nissa: se sopii erilaisten materiaalien levittämiseen sekä 
tasoittamiseen. LF-laitteella tasoitat nopeasti, tarkasti ja er-
gonomisessa työskentelyasennossa niin istutusten alustat 
kuin katemateriaalitkin. 

Kolme eri mallia, joiden työskentelyleveydet ovat 700  –
 3 100 mm. Molemmilla puolilla renkaissa portaaton korkeu-

densäätö, jossa säätöväli on -40 / +170 mm. Kaikissa mal-
leissa on vakiona myös portaattomasti säädettävä kallistus: 
LF-70/120: 7 %, LF-120/210: 4 % ja LF-170/310: 2,5 %.

Alareunassa leikkuuterä, joka tasoittaa myös tiukkaan pak-
kautuneen hiekan. Käyttökahva on säädettävissä ergonomi-
sesti oikealle työskentelytasolle.

LEVELFIX LF -lanauslaite erilaisten pohja- 
ja katemateriaalien levittämiseen

Malli Toimitukseen kuuluu:

LF-70/120 pari ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levyjä/teriä, 1 x pyöräpari  
 keskellä, 1 x käyttökahva, 1 x korkeussäädettävä pyöräpari ulkoreunoilla
 työskentelyleveys 700 - 1 200 mm, paino 22 kg
 Tuotenumero 5100.0084
LF-120/210 Kuten malli LF-70/120, mutta 2 x pyöräpari keskellä, työskentelyleveys 
 1 200 - 2 100 mm, paino 32 kg
 Tuotenumero 1263091
LF-170/310 Kuten malli LF-70/120, mutta 2 x pyöräpari keskellä, työskentelyleveys 
 1 700 - 3 100 mm, paino 42 kg
 Tuotenumero 5100.0086
LF-HG Lisävarusteena toinen kahva malliin LF-170/310
 Tuotenumero 4100.0317

AZL-EP 
Lanauskiskosarja AZL-EP on tarkoi-
tettu EP-UNI -mallin käsin vedettäville 
tasoituslanoille 
- galvanoidut teräsputket
- helposti kohdistettava liitos, jota 
 ei tarvitse kiertää
-  kokonaispituus 25 m

AZL 
Lanauskiskosarjat AZL suurille TAK ja 
TAS-UNI -mallisille tasoituslanoille
- vahvaa, mutta kevyttä, korroosion 
 kestävää alumiiniprofiilia
-  helposti kohdistettava tappiliitos, 
 jota ei tarvitse kiertää
-  sarjojen kokonaispituudet 20 - 60 m

AZL-S
Lanauskiskosarjat AZL-S suurille TAK ja 
TAS-UNI -mallisille tasoituslanoille
-  edullinen kiskosarja kuumagalva-
 noitua terästä
-  helposti kohdistettava liitos, jota ei 
 tarvitse kiertää
-  sarjojen kokonaispituudet 20 m ja 
 60 m


