ACO Kiinteistötekniikka

Rautaa raskaan kaluston alle
ACOn valurautaiset kaivonkannet jaModular kourustot kestävät Raskasparin kovassa käytössä

Korjaamotiloihin tarkoitetut kuormaa kestävät ja pienireikäiset kaivonkannet ja ruostumattomat kourustot kestävät raskaiden ajoneuvojen
alla, vetävät hyvin likavedet ja varmistavat työkaluvaunujen turvallisen
siirtelyn Raskasparin Mikkelin toimipisteessä.

Raskaspari Oy:n ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n

teistötekniikka Oy Markus Kutvosen johdolla.

käyttöön valmistui syyskuussa 2011 korjaa-

ACOn lattiakouru- ja kaivotuotteisiin päädyttiin

mo- ja koulutuskeskus Kinnariin. Tilavassa

hänen mukaansa hyvän malliston ja laadun

lähes tuhatneliöisessä korjaamohallissa on

takia. Ennestään tutun talon tuotteiden valinta

kahdeksan raskaankaluston korjauspaikkaa.

oli turvallista.

Myymälä sekä koulutus-, toimisto- ja keittiökahviotilat sijaitsevat kolmessa eri kerrokses-

– ACOlla on kaikista korjaamohallissa tarvi-

sa. Kellarissa on myös sosiaalitiloja.

tuista tuotteista hyvä mallisto, ja nyt korostui

Kiinteistön lvi-urakoinnista vastasi YIT Kiin-

erityisesti kaivojen kansirakenteiden laaja

valikoima, jota ei löydy kilpailijoilta. Valurauta

Erinomaiset työskentelyolosuhteet

Työkaluvaunut ja siirtonostimet kulkevat vai-

kestää kuormitusta ja pienirakoisuus varmis-

Raskaspari Oy:n yrittäjä Jyrki Hakkarainen

vattomasti ja turvallisesti. Kansien kantavuus

taa sen, että työkaluvaunujen siirtely hallissa
sujuu turvallisesti kansien kohdalla. Hiekka ja
muu roska menee kuitenkin hyvin läpi pihalla
olevaan erottimeen asti.

Helposti hyvä lopputulos

kehuu onnistunutta lopputulosta, jonka suunnittelussa yrityksen henkilöstö oli mukana heti

on hyvä ja kaivoja on riittävästi, sillä yhdestä
yhdistelmärekasta saattaa sulaa lunta pari

alkuvaiheesta alkaen.

kolme tonnia. Tutkimme itsekin kourujen kan-

– Kaikki toiveemme otettiin huomioon, niinpä

kohteessa paikan päällä tarkistamassa niiden

arki sujuu nyt vaivattomasti, toteaa Hakkarai-

sirakenteita netistä ja kävimme muutamassa
toimivuuden. Erinomaisesti täyttävät paikkan-

nen tyytyväisenä.

sa täälläkin, Hakkarainen kiittelee.

kymmenkunta ja pisimmät kourut ovat lähes

Perehtyminen valikoimaan kannatti

ACOn tuotteita on myös hallirakennuksen

kymmenmetrisiä.

Hallissa paiskitaan töitä parinkymmenen

Ruostumatonta terästä olevat kourut ja kaivot
kestävät kovaakin käyttöä. Kaivoja on hallissa

– ACOn kourujen kaivoliitoksessa oleva
korkeuden säätö ja pultattavat laippaliitokset
kouruissa helpottavat kaivojen asentamista.
Niillä saadaan varmistettua myös hyvä lopputulos, Kutvonen kehuu.

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
aco-nordic@aco-nordic.fi
Puh: 010 548 8777
Fax: 010 548 8788
www.aco-nordic.fi

hengen voimin kahdessa vuorossa kuutena
päivänä viikossa. Puutteita ei tiloissa ole
ilmaantunut.
– Vesikourut ovat sopivalla etäisyydellä
kunkin korjauspisteen molemmin puolin.

keittiössä. Kaivojen ja altaiden irrotettavan
roskasihdin ansiosta niiden puhdistaminen on
helppoa. Näin hygieniataso pysyy tältä osin
vaivatta korkeana.

