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Viime vuoden messuvoittaja Kraftmekilta Sporttia ja superkiinnostavia uutuuksia  
 
Tule nauttimaan viihtyisästä lounge-tunnelmasta ja huipputuotteista Kraftmekin messuosastolle, joka palkittiin 
viime vuonna Alihankinnan parhaana alle 40 neliömetrin sarjassa. Tänä vuonna tulemme esittelemään 
avaintoimittajiemme uutuustuotteita sekä kokonaan uusia tuotemerkkejämme.  
 
Aloitamme syksyllä uuden urheiluhenkisen Sport Missionin, johon pääset tutustumaan messuosastollamme 
leikkimielisessä voimailukisassa. Jaossa on hyviä palkintoja, joten nyt kannattaa tulla työkavereiden kanssa 
kokeilemaan, kenessä on eniten ytyä!  
 
 
Uudet tuotemerkkimme tarjoavat huippuluokan vaimentimia ja voiteluaineita 
 
Espanjalaisen värinä- ja akustiikkavaimentimien valmistaja AMC:n (Aplicaciones Mecánicas de Caucho) 
valikoimasta löydät ratkaisut niin pienille kuin keskikokoisille sarjoille.   
 
Christie & Grey on tunnettu jo yli 100 vuoden ajan tehokkaista ja kovaa käyttöä kestävistä värinä-, melu- ja 
iskunvaimentimistaan erilaisiin käyttötarkoituksiin.  
 
OKS edustaa voiteluaineiden kärkeä ja voiteluaineet ovat ensisijaisesti kehitetty ensiasennus- ja 
kunnossapitotarpeisiin. Tuotevalikoiman voiteluaineet ja kemikaalit ovat saatavissa nestemäisenä, purkitettuna 
tuubissa tai sprayna.  
 
 
Avaintoimittajiemme uusimmat innovaatiot esittelyssä 
 
Tänä vuonna muun muassa Chiaravalli, Contitech ja Wandfluh ovat lanseeranneet uusia tuotteita, joiden uskomme 
herättävän kiinnostusta niin uusissa kun vanhoissa asiakkaissamme. 
 
Messuosastollamme voit tutustua Chiaravallin uusiin modulaarisiin ja yksi- sekä moniportaisiin planeettavaihteisiin. 
Samalla voit myös tutustua osaan kierukka- ja hammasvaihteista, jotka löydät tuotevalikoimastamme. 
 
Contitech laajensi helmikuussa valikoimaa uudella V-FO Pioneer -raakareunahihnalla, joka tulee korvaamaan V-FO 
Advance -hihnan kokoluokassa 512 – 2 900 mm. Tehonsiirtokyvyltään hihna on 15 % tehokkaampi kuin edeltäjänsä. 
Tästä on etua etenkin raskaissa sovelluksissa, jolloin useampi hihna voidaan korvata yhdellä.  
 
Sveitsiläisen Wandfluhin uusi M42-patruunaventtiili on tarkoitettu suurien virtauksien tarkkaan hallintaan. Pieni 
hystereesi mahdollistaa tarkan säädettävyyden. Venttiilin avainominaisuuksia ovat hyvä toistotarkkuus ja korroosion 
kesto. Se soveltuu vaativiinkin käyttöihin, joissa on suuria virtauksia. Venttiilin saa kolmella eri liitinvaihtoehdolla: 
DIN, Deutsch ja Junior Timer. 
 
Tervetuloa tutustumaan Kraftmekiin! 
 
Kraftmek Oy on Suomen johtava voimansiirron, laakeroinnin ja hydrauliikan asiantuntija yli 40 vuoden kokemuksella. 
Kraftmek Oy on osa kansainvälistä Addtech-konsernia. Löydät asiantuntevat myyjämme messuosastolta D235. Tule 
tapaamaan meitä! 


