VOLVO 45F

Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:n

KALUSTOLUETTELO
Yrityksemme 90 ammattilaista huoltavat Kymenlaakson
ja Itä-Uusimaan alueella yhteensä noin 350 kohdetta.
Päivystämme vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä
viikossa. Huhtikuussa 2015 meille myönnettiin
ISO9100-laatusertifikaatti.

B. Mercedes Citan

TEKNINEN KIINTEISTÖHUOLTO & LVI-TYÖT
B. Teknisen kiinteistöhuollon ajoneuvot (15kpl): mm.
Ford Transit, Toyota Proace, ovat varusteltu vastaamaan
perushuollon tarpeita ja niistä löytyy mm. tarvittavat
varaosat kiinteistöjen tekniseen ylläpitoon
C. Omalla LVI-asentajallamme on käytössään
erikoisvarusteltu auto, josta löytyy työkalut ja tarvikkeet
mm. putki- ja IV-huoltoihin, sekä LVI-asennuksiin
D. Sähköosastomme neljällä ammattilaisella on kullakin
käytössään oma huoltoajoneuvo sähkötyövarusteineen,
joiden avulla teemme sähköasennuksia, -korjauksia ja –
huoltoja, sekä esim. modernisoimme valaistuksia.

C. Nissan Primastar

D. Citroën Jumper

ULKOALUEIDEN HOITO
Ulkoalueiden huoltokalustolla hoidamme paitsi vihertyöt ja puun kaadot, myös
harjakonetyöt, imulakaisut ja pesut, sekä hiekkapihojen pölysidonnan, lanaukset,
lumityöt ja hiekoitukset, sekä kattolumien pudotuksen.
A. Toyota Proace, Citroën Jumper. Ulkoalueen pakettiautot (15kpl) on varusteltu
tehokkaaseen ulkoalueen huoltoon, kunnossapitoon ja siistimiseen
B. Toyota Dynassa on 20m3 tavaratila ja perälautanosturi
C. Avolavat 4x4 (5kpl) ovat varusteltu aura-ja hiekoitusvarusteilla mm. Nissan King
Cab, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, kuorman kantokyky 800kg
D. Multicar Tremo (2kpl) on tehokas monitoimikone, johon saa mm. imuvarustuksen,
sekä lumi- ja hiekoitusvarusteet

A. Toyota Proace

B. Dyna

D. Multicar Tremo imulakaisuvarustein

C. Nissan King Cab

MULTICAR TREMO
on kiinteistöhuollon monitaituri.
Se on auraaja, hiekoittaja,
painepesukone, imulakaisuauto
ja kulkee 50km/h. Hyvän 2500kg
kuorman kantokykynsä ansioista
esim. hiekoitus nopeutuu.
Tremossa on vahva moottori ja
on nelipyöräohjauksen vuoksi se
on lisäksi ketterä.

E. Multicar Tremo
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ULKOALUEIDEN HOITO
A. JCB-409 pyöräkuormaaja
(4kpl)
B. Volvo L30 (2kpl)
pyörökuormaajassa on suuri
teho, mutta pieni
polttoainekulutus, lumi- ja
hiekoitusvarusteet
C. Citymaster 1600 (1kpl)
Gehl 4840 (1kpl) liukuohjattava
pyörökuormaaja
Zetor Chrystal (varakone, 1kpl)

Citymaster 1200 imulakaisukone
(1kpl), säiliön tilavuus:1m3, lumija hiekoitusvarusteet

Antonio Carraro 3800 (1kpl),
lisävar. harjalaite (keräävä ja
avomalli), ruohonleikkuri
siirtokauha, lumi- ja hiekoitusvarusteet, painepesuri, kelamurskain ja 1000l:n lehti-imuri.

B. Volvo L30

C. Citymaster 1600

(kuva: www.hako.fi)

LUMITYÖT
Lumityöt on jaettu 17 alueeseen, joita hoitaa käsityölumiryhmä (mm. portaat, oven
edustat, tuuletustelineet) ja 17 konetta kuljettajineen. Kotkan sijainti meren rannalla tuo
omat haasteensa sään kanssa, varsinkin silloin kun meri on auki. Siksi suunnittelemme
lumityöt aina päivystävän meteorologin kanssa. Töistä pidetään päiväkirjaa.
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KAUHAKUORMAIMET JA
MONITOIMIKONEET
A. Kramer 750 (6kpl)
B. Kramer 750
C. LM Trac 586 (1kpl)
D. Kramer 350
LM Trac 486 (1kpl).
Volvo 45F
Volvo L50
Valmet 343 (1kpl)
Kauhakuormaimet on
varusteltu mm. Lumi-, soraja hiekoituskauhoilla ja
harjalaitteilla, sekä TOPlumiauroilla.

A. Kauhakuormaaja
Kramer 750
Kauhakuormaajia
käytetään kesällä
viherrakentamiseen,
pihojen tasaukseen ja
maanrakennustöihin,
talvella hiekoitukseen ja
lumitöihin.
Monitoimikoneet nopeita,
ketteriä ja
maastokelpoisia. Työt
sujuvat niillä tehokkaasti
ahtaissakin paikoissa ja
kaikissa maastoolosuhteissa kaikkina
vuodenaikoina.

B. Kauhakuormaaja Kramer 750

C. LM Trac 586

D. Kauhakuormaaja Kramer 350
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VIHERTYÖOSASTON
KALUSTO
Siimaleikkurit,
raivaussahat, pensas- ja
oksaleikkurit kuuluvat
vakiovarusteisiin. Kaikki
lehtipuhaltimmme ovat
Stihl:n vähäpäästöisiä ja
hiljaisia
nelitahtipuhaltimia.

A Toro Grand Stand

Toro-ruohonleikkurit ovat
sauvaohjattavia ja erittäin
ketteriä kääntymään,
myös paikallaan.
Pintapaine nurmikkoa
vasten on tasainen eikä
vahingoita pintaa. Isekillä
työnjälki on siistiä, sillä
nurmitöissä ne keräävät
leikkuujätteen ja syksyllä
konetta voidaan käyttää
lehtien keruuseen.

B Toro Titan

A

B

D Iseki 150

C Iseki 240 SFH 4WD

Nurmenleikkuut suoritamme hyvällä ja laadukkaalla
kalustolla. Päältä ajettavat ja käsin työnnettävät leikkurit
kuuluvat peruskalustoomme.
KUVISSA
A. Toro Grand Stand (1kpl)
B. Toro Z4800 Titan (1kpl)
C. Iseki 240 SFH 4WD (2kpl)
D. Iseki 150 (1kpl)
E. Citroën Jumper (Puutarhurin työauto)
MUUT
Toro työnnettävät leikkurit (8kpl)
Huqsvarna Rider 13 (6kpl)

E. Citroën Jumper
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REMONTOINTI JA RAKENTAMINEN
A. Pakettiautot (11kpl) on varusteltu vastaamaan
työmaan tarpeita. Kuorma-autolla (Renault Mascot)
pystymme kuljettamaan isompiakin varusteita.
B. Dino T180 (1kpl) on hinattava puomilava, jolla voidaan
työskennellä kaltevallakin alustalla. Siinä on kääntyvä
kori, ja Dino toimii verkkovirralla. Kori nousee
korkeimmillaan 16m korkeudelle.
C. Traktorikaivuri JCB 540 (2kpl)
Lisäksi käytössämme: Kurottaja JCB CX (1kpl)
A. Ford Transit
Traktorikaivurilla onnistuvat vaivattomasti viherrakennustyöt,
salaojaremontit ja kaapelinvedot.

B. JCB 540

C. Dino T180
Kurottajilla siirretään kappaleita.
Kurottajan ulottuma (esim. kuvan
Maniscopicilla 18m) on suurempi
kuin trukilla tai etukuormaimella, ja
sen teleskooppisen varren päähän
voidaan kiinnittää mm. trukkipihdit,
kauha tai henkilönostokori.
Henkilönostokorilla voidaan tehdä
lumenpudotusta, räystäskourujen
puhdistusta ja korkealla sijaitsevien
lamppujen vaihdot.

C. Manitou Maniscopic kurottaja
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SIIVOUS
Siivousosaston autot ovat
käteviä kooltaan ja
varusteltu siivousvälineillä
ja –materiaaleilla.
Käytössämme on
lattianhoito-, yhdistelmä-,
kiillotuskoneet, sekä vesija pölynimurit. Välineet
huolletaan päivittäin
kompaktissa
pesulassamme, josta
löytyy mm. 25kg:n
pesukone.

A. Toyota Proace ja Mercedes Citan

B. Pesula

C. Toyota Aygo

VUOKRAAMME
Taloyhtiöille vuokraamme mm. perävaunut, korkealla
sijaitsevien ikkunoiden pesua helpottavat telineet,
painepesurit, kuivahöyrypesurin, painehuuhtelulaitteen,
otsonaattorin, lehtipuhaltimet, pensasleikkurit,
oksasilppurit, haravat, kottikärryt ja tietysti talkoogrillin.

D. Häkkiperäkärry

Kuivahöyrypesuri
Ammattimaisella
höyrypuhdistuksella saa
syväpuhtaan märkätilan,
sillä se irroittaa rasvan,
levän ja homeen sekä
tuhoaa bakteerit.
Otsonaattori poistaa
hajun asunnoista ja
autoista.
Perävaunut
8m3 lava, sähkökippi.
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