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Kulutusosat 
maaraken-
nukseen

Stenmann Oy on maahantuonut laadukkaita maarakennusalan kulutusosia jo 
lähes 10 vuoden ajan. Viime aikoina valikoimaan on otettu myös järeämmät 
murskainten tarvike elementit.

Stenmann Oy:n kulutusosien tuotevalikoimaan 
kuuluvat porakruunut, porakanget, poraniskat, 
iskuvasaran terät ja varaosat, kauhan kulutus-
osat, kovametalliset kulutuosat, erikois panssari-
levyt sekä murskainten kulutus- ja varaosat.

- Meillä on Kaarinassa varasto, mistä löytyy 
yleisimmät kulutusosat nopeisiin toimituksiin 
suoraan hyllystä - esimerkiksi huomenna pihaan 
saapuu jälleen kontillinen kauhan kynsiä. Toki ti-
laamme tuotteita erikseen asiakkaiden tarpeisiin 
päämiesten tehtailta joiden toimitusajat ovat py-
syneet kohtuullisella tasolla suuresta globaalista 
kysynnästä huolimatta, kertoo Stemann Oy;n 
Patrick Gunn.

Laadukkaat tuotteet ja hyvä palvelu
Pitkäaikaiset suhteet osien valmistajiin takaa 

laadun, mihin voidaan luottaa. Suuri valmistus-
volyymi mahdollistaa myös kilpailukykyiset hin-
nat.

- Tärkeintä asiakaskuntaamme ovat murskaus- 
ja louhinta-alan yritykset mutta toki toimitamme 
osia laajasti myös muille maarakennus- ja kai-
vosalankin yrityksille. Kotimaan lisäksi toimitam-
me tuotteita myös jonkin verran vientiin lähinnä 

Stenmannin valikoima kattaa niin kallionporaustyökalut kuin niiden vara-
osatkin. Perusvalikoimaan kuuluvat porakanget ja porakruunut: valikoi-

massa on myös niskoja ja varaosia. Myydyt tuotemerkit ovat Gonar, 
JSI RockTools ja lisäksi porakruunuja löytyy omalla tuotemerkillä.

Ruotsiin ja esimerkiksi Norjaan meni aikanaan yhteistyökumppanin 
kautta 80 iskuvasaran terää Stavangerin tunnelityömaalla operoivalle 
sveitsiläiselle toimijalle. Ja on lattarautojamme päätynyt Etelä-Ame-
rikkaankin saakka, sanoo Gunn. 

Tarvike-elementit murskaimiin
Stenmann Oy tarjoaa nyt myös tarvike-elementtejä murskaimiin.
- Ensimmäiset elementit toimitettiin asiakkaalle vuodenvaihteessa ja 

nyt alkukesästä maahan saapui toinen setti Sandvik -murskan element-
tejä. Komponentit täyttävät korkeat laatuvaatimukset ja ovat kustan-
nustehokas vaihtoehto murskan rakenteiden päivittämiseen. Lisäksi 
asiakkaille on mennyt mm. iskupalkkeja asfaltinmurskaus asemille, il-
moittaa Gunn.

Iskuvasarat ja hydrauliset kivikiilat
Kulutusosien lisäksi Stenmann Oy maahantuo MTB -iskuvasarat sekä 

hydrauliset Yamamoto -kivikiilat.
- MTB:ltä löytyy 21 erikokoista iskuvasaraa ammattikäyttöön, joiden 

koot alkavat 80 kilosta päätyen aina 6950 kiloon asti ja niitä voidaan 
käyttää 1-100 tonnisissa alustakoneissa. MTB on kestävä ja tehokas 
vasara joka on saanut hyvän maineen suomalaisten asiakkaiden kes-
kuudessa. Meidän kauttamme onnistuu myös eri merkkisten iskuvasa-
roiden huolto.

Yamamoton hydraulinen kivikiila on täydellinen apuri louhintatilan-
teissa, joissa pyritään välttämään räjäytyksen synnyttämää tärinää, len-
täviä kiviä tai melua. 

 - Hydraulinen kiilaus tarkoittaa kiven mekaanista louhintaa ilman rä-
jähteitä ja se yleistyy työmenetelmänä koko ajan. Kiilauksessa laitteen 
keskimmäinen kiila työntyy hydraulisen paineen avulla ulommaisia 
kiiloja vasten. Ulommaiset kiilat synnyttävät kallioon suuren voiman 
murtaen sen. Yamamoto-hydraulista kivikiilaa on valmistettu 40 vuotta 
ja se on markkinoiden tehokkain laite. Yksinkertaisen rakenteen ja laa-

- myös murskainten tarvike-elementit - myös murskainten tarvike-elementit 

Laadukkaita iskuvasaranteriä on toimitettu asiakkaille jo vuosia hyvällä menestyksellä.

Stenmannilta on saatavilla kaikki kauhan kulutusosat 10 tonnin kaivinkoneesta aina 300 tonnin 
kaivinkoneeseen asti. Vali-koimassa on patentoidut Feurst- ja Qlok-kulutusosat sekä Tur-

bo-merkkiset J-sarjan kauhan kynnet ja adapterit.

Stenmann Oy tarjoaa nyt myös tarvike elementtejä murskaimiin. Kuvassa 
Sandvik murskaimen suurempia rakenneosia lähdössä asiakkaille.

Kesäkuun alkupuolella Kaarinaan saapui jälleen kontillinen kauhan kulutusosia ja iskuvasaranteriä. 

Stenmannilta on saatavilla kulutus- ja varaosat iskupalkki-, leuka- ja 
kartiomurskaimiin suoraan varastosta. 

dukkaiden raaka-aineiden ansiosta Yamamoto-hydraulinen kivikiila on 
toimintavarma, kestävä ja pitkäikäinen sijoitus, lupaa Patrick Gunn.

Kulutusosien lisäksi Stenmann Oy maahantuo MTB -iskuvasarat sekä 
hydrauliset Yamamoto -kivikiilat. 


