VAIN VEDESSÄ VENE VIIHTYY PAREMMIN
Vene lipuu vesillä helposti, hiljaa soljuen, mutta yhtä helposti voit
saada sen rannalle telineeseen. Kotimaiset Ranturi-venetelineet ja
-venetelakat tuovat helpotusta ja turvallisuutta veneilijöiden elämään.

VENETELINEET
Ranturi-venetelineet soveltuvat erinomaisesti pienveneiden rantautumiseen sekä
talvisäilytykseen. Venetelineen avulla saat
pienveneesi tai vesijettisi vaivattomasti ja
kolhuitta rannalle suojaan aalloilta ja myrskyiltä. Ranturi-venetelineet voidaan myös
laittaa perävaunuun trailereiksi.
Valmistamme kolmea eri Ranturi-mallia:
Ranturi 4, Ranturi 7 ja Ranturi 12. Venetelineemme ovat nimetty kantavuussuosituksen
mukaan. Sinun veneellesi sopivimman Ranturi-mallin löydät tarkastelemalla maksimikantavuussuosituksia viereiseltä sivulta. Jokaiseen malliin on saatavilla myös jatko-osa
antamaan lisäpituutta tarpeen mukaan.

Sivutuet voidaan säätää portaattomasti wtukemaan venettä sivuttaissuunnassa.
Ranturi-tuotteet on valmistettu Suomen
vaihtelevia säitä sietävästä kuumasinkitystä
teräksestä. Kuumasinkitys pinnoitteena on
kestävä ja sopii tuotteille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa. Asiakkaillamme ympäri Suomen Ranturi-tuotteet ovat säilyneet
käyttökelpoisina sisävesissä 20-25 vuotta ja
merellä 15-20 vuotta.
Kaikki Ranturi-tuotteiden komponentit ovat
laadukkaita, tunnettujen valmistajien tuotteita. Ranturi-venetelineissä käytetään muovisia tai kumisia pohjarullia, joissa on muovilaakerointi.

-veneteline 4

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

-veneteline 7

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

-veneteline 12

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

-jatko-osat

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

VENETELAKAT
Ranturi -venetelakka on erinomainen isommille ja arvokkaammille veneille. Venetelakassa on huomioitu useita tärkeitä turvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä asioita,
kuten painava vene, pitkä vetomatka sekä
veneen vaivaton talvisäilytys. Venetelakan
ansiosta veneen huoltotyöt helpottuvat ja
pohjan tarkastaminen ja pesu käyvät näppärästi myös kesken veneilykauden.
Rantautuminen ja myrskyt aiheuttavat eniten vaurioita veneelle ja laskevat myös sen
jälleenmyyntiarvoa. Ranturi-venetelakka pitää veneesi suojassa myös hurjimmilta rajuilmoilta. Siksipä Ranturi-telakkaan investoiminen on samalla sijoitus myös veneeseen.

Kelkan sivutuet voidaan säätää portaattomasti tukemaan venettä sivuttaissuunnassa.
Ranturi-venetelakoissa on vakiovarusteena käsivinssi ja lisävarusteena on saatavilla
myös kaukosäätöinen sähkövinssi. Lisäpituutta telakkaan saa kätevästi jatkokiskosarjoilla.
Ranturi-tuotteet on valmistettu Suomen
vaihtelevia säitä sietävästä kuumasinkitystä
teräksestä. Kuumasinkitys pinnoitteena on
kestävä ja sopii tuotteille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa. Asiakkaillamme
ympäri Suomen Ranturi-venetelakat ovat
säilyneet käyttökelpoisina sisävesissä 20-25
vuotta ja merellä 15-20 vuotta.

-telakka 8

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

-telakka 13

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

-telakka 20

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

-telakka 35

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

MIKSI RANTURI?
•
•
•
•
•
•
•

Vaivaton ja kolhuton rantautuminen
Suojaa venettä myrskyiltä
Voidaan asentaa monenlaiseen maastoon
Käyttö on helppoa ja turvallista
Valmistettu laadukkaista materiaaleista
Pitkäikäinen ja toimintavarma
Kotimainen

ASIAKKAAMME KERTOVAT:
”Ranturi on palvellut
erittäin hyvin. Todella
näppärä laite”

”Useamman vuoden käyttäneenä on sen rahan arvoinen, jonka siitä maksoin”

”Ranturi on mainio. Kevyt,
mutta tukeva. Kätevä
käyttööni”

”Ranturiin kuuluva vinssi
tekee veneen nostosta
helpon. Veneen vetäminen
maihin on suorastaan
nautinto.”

HAVEL on muovisuojaspiraaleihin, metsäkoneiden työkaluihin ja yksityisen veneilyn tarvikkeisiin erikoistunut
suomalainen perheyritys. Tehtaamme Pohjois-Karjalan
Ilomantsissa on ollut toiminnassa vuodesta 1989 lähtien.
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