
VIIHTYISÄÄN VENEILYYN JA
RENTOON MÖKKIELÄMÄÄN

Ranturi-venetelineet ja -telakat sekä KlapiMaster-polttopuukoneet 
tuovat helpotusta ja turvallisuutta mökkiläisen elämään.



VENETELINEET
Ranturi-venetelineet soveltuvat erinomai-
sesti pienveneiden rantautumiseen sekä 
talvisäilytykseen. Venetelineen avulla saat 
veneen vaivattomasti ja kolhuitta rannalle 
suojaan aalloilta ja myrskyiltä. Ranturi-vene-
telineet voidaan myös laittaa perävaunuun 
trailereiksi.

Valmistamme kolmea eri Ranturi-mallia: 
Ranturi 4, Ranturi 7 ja Ranturi 12. Veneteli-
neemme ovat nimetty kantavuussuosituksen 
mukaan. Sinun veneellesi sopivimman Ran-
turi-mallin löydät tarkastelemalla maksimi-
kantavuussuosituksia viereiseltä sivulta. Jo-
kaiseen malliin on saatavilla myös jatko-osa 
antamaan lisäpituutta tarpeen mukaan.  
 

Sivutuet voidaan säätää portaattomastituke-
maan venettä sivuttaissuunnassa.

Ranturi-tuotteet ovat valmistettu Suomen 
vaihtelevia säitä sietävästä kuumasinkitystä 
teräksestä. Kuumasinkitys pinnoitteena on 
kestävä ja sopii tuotteille, jotka ovat koske-
tuksessa veden kanssa. Asiakkaillamme ym-
päri Suomen Ranturi-tuotteet ovat säilyneet 
käyttökelpoisina sisävesissä 20-25 vuotta ja 
merellä 15-20 vuotta.

Kaikki Ranturi-tuotteiden komponentit ovat 
laadukkaita, tunnettujen valmistajien tuot-
teita. Ranturi-venetelineissä käytetään muo-
visia tai kumisia pohjarullia, joissa on muovi-
laakerointi.



-veneteline 4

-veneteline 12

-veneteline 7

-jatko-osat

Kantavuussuositus: max 400 kg
Paino: 46 kg
Säädettävä pituus: 3–4,3 m
Pohjarullat: 2 kpl
Sivurullat: 2 kpl

Kantavuussuositus: max 1200 kg
Paino: 100 kg
Säädettävä pituus: 4–6,5 m
Pohjarullat: 5 kpl
Sivurullat: 4 kpl

Kantavuussuositus: max 750 kg
Paino: 56 kg
Säädettävä pituus: 3–4,7 m
Pohjarullat: 3 kpl
Sivurullat: 2 kpl

Ranturi-jatko-osalla lisäät kätevästi Ranturi- 
venetelineen pituutta. Jatko-osalla saat tarvittavia 
lisämetrejä vedenpinnan vaihtelun ollessa suurta 
tai haastavan ja mäkisen rannan kanssa.



VENETELAKAT
Isommat ja arvokkaammat veneet ansait-
sevat Ranturi-venetelakkamallin, jossa on 
huomioitu useita tärkeitä turvallisuuteen ja 
ergonomiaan liittyviä asioita. Painava vene, 
pitkä vetomatka, veneen pohjan puhdistus ja 
pesu, talvisäilytys, myrskyisä tai kivikkoinen 
ranta – on monta hyvää syytä valita telakka-
mallinen Ranturi.

Venetelakan ansiosta veneen huoltotyöt 
helpottuvat ja pohjan tarkastaminen käy 
näppärästi myös kesken veneilykauden. 
Rantautuminen ja myrskyt aiheuttavat eni-
ten vaurioita veneelle ja laskevat myös sen 
jälleenmyyntiarvoa. Siksipä Ranturi-telak-
kaan investoiminen on samalla sijoitus myös 
veneeseen.

Ranturi-venetelakoissa on vakiovarustee-
na käsivinssi ja lisävarusteena saatavilla on 
myös kaukosäätöinen sähkövinssi. LIsäpi-
tuutta telakkaan saa kätevästi jatkokiskosar-
joilla.

Ranturi-tuotteet ovat valmistettu Suomen 
vaihtelevia säitä sietävästä kuumasinkitystä 
teräksestä. Kuumasinkitys pinnoitteena on 
kestävä ja sopii tuotteille, jotka ovat kos-
ketuksessa veden kanssa. Asiakkaillamme 
ympäri Suomen Ranturi-venetelakat ovat 
säilyneet käyttökelpoisina sisävesissä 20-25 
vuotta ja merellä 15-20 vuotta.



-telakka 8

-telakka 20

-telakka 13

-telakka 35

Kantavuussuositus: max 750 kg
Paino: noin 160 kg
Kiskojen pituus: 9 m
Kiskojen raideleveys: 1 m
Sivurullat/tuet: 4 kpl

Kantavuussuositus: max 2000 kg
Paino: noin 470 kg
Kiskojen pituus: 12 m
Kiskojen raideleveys: 1,5 m
Sivurullat/tuet: 4 kpl

Kantavuussuositus: max 1300 kg
Paino: noin 300 kg
Kiskojen pituus: 12 m
Kiskojen raideleveys: 1,2 m
Sivurullat/tuet: 4 kpl

Kantavuussuositus: max 3500 kg
Paino: noin 570 kg
Kiskojen pituus: 15 m
Kiskojen raideleveys: 1,5 m
Sivurullat/tuet: 4 kpl



KLAPIMASTER
Valmistamamme CE-merkityt KlapiMasterit ovat turvallisia 
ja näppäriä apuvälineitä mökkiläiselle ja omakotitaloasu-
jalle klapintekoon vuoden ympäri. KlapiMastereilla halot 
saadaan poikki ja pinoon ilman ylimääräistä rasitusta, sillä 
työskentelyasennot ovat suunniteltu ergonomisiksi.

Valmistamme KlapiMastereita kolmea eri mallia: sahaus-
pöytää, halkaisuruuvia sekä nämä molemmat yhdistävää 
polttopuukonetta.

Kaikki KlapiMaster-tuotteet on nopea ja helppo koota ja 
purkaa kuljetusta varten. Kuljetus onnistuu vaikka henkilö-
auton tavaratilassa. 



Klapimater 10

KlapiMaster 15

KlapiMaster 5
KlapiMaster 5 on turvallinen apuväline polttopuun 
katkaisuun niin kotiin kuin kesämökille. Tällä saha-
uspöydällä puut saa pätkittyä määrämittaan ilman 
väsyttävää sahan kannattelua, sillä saha kiinnite-
tään paikoilleen pöytään.

Puun katkaisu tapahtuu helposti ja turvallisesti 
ketju- tai sähkösahalla. KlapiMaster 5:en käy lähes 
kaikki polttomoottori- ja sähkösahat. Saha ei kuulu 
tuotteen hintaan.

KlapiMaster 15 on kätevä apu 30-50cm polttopuun 
tekoon. KlapiMaster on turvallinen kone halkojen 
pilkkomiseen vaikka yhden hengen voimin. 

Puun katkaisu tapahtuu helposti ketjusahalla. Saha 
kiinnitetään laipasta puristamalla, ja laitteeseen 
käy lähes kaikki polttomoottori- ja sähkösahat. 
Saha ei kuulu tuotteen hintaan. Halkaisu tapahtuu 
poltto- tai sähkömoottorin pyörittämällä ruuvihal-
kaisijalla.

KlapiMaster 10 on nopea ja turvallinen kone 30-
50cm halkojen pilkkomiseen. Klapit halkaistaan 
ruuvihalkaisijalla, jota pyörittää 6,5 hv:n poltto- tai 
haluttaessa sähkömoottori. 

Halkaisun aikana klapi pysyy paikoillaan halkaisu-
kaukalon ja pyörähtämistä estävän kiilan ansiosta. 
Tämä tekee halkomisesta turvallista ja kevyttä.
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HAVEL on muovisuojaspiraaleihin, metsäkoneiden työ-
kaluihin ja yksityisen veneilyn tarvikkeisiin erikoistunut 
suomalainen perheyritys. Tehtaamme Pohjois-Karjalan 
Ilomantsissa on ollut toiminnassa vuodesta 1989 lähtien.


