
Älykäs ja vakaa ankkuri, 
jotka säästää aikaa ja rahaa

ASENNAMME 
MAARUUVEJA



 

Maaruuvimme - 
Eri pituisina ja monella mitoituksella

PALKKIRUUVI 

Horisontaalisten tasojen asennukseen, esimerkiksi 
kuisti tai pienen varastorakennuksen koolaus.
U-profiilin asennusleveys on säädettävissä ja voi 
olla jopa 95mm.

TOLPPARUUVI

Asennettaessa puisia pystytolppia, esimerkiksi 
aitoja, autokatoksia, parvia jne. ja kuromaan 
kiinni korkeusero esim. patioissa. U-profiili on 
saatavana 70 mm:n tai 95 mm:n levyisenä.

Mitat: 935 – 1200 mm

U-profilin aukko: 70 – 95 mm

Ulkohalkaisija ruuvi:67 mm

Ø kiinnitysaukko: 10,5mm 

Puristuslujuus (Rd.c): 6,0 – 12,5 kN

Vetolujuus (Rd.t): 4,5 – 6,5 kN 

PUTKIRUUVI

Ruuvi putkien asennukseen. Putki kiinnitetään 
neljällä pultilla. Tätä ratkaisua käytetään 
esimerkiksi liikennemerkkien, pysäköintiaitojen, 
roskakorien, puistojen penkkien 
jne. asennukseen.

Mitat:  865 – 2500 mm

U-profilin aukko: 67 – 89 mm

Ulkohalkaisija ruuvi: 60 – 81 mm 

Ø kiinnitysaukko: 4x M12 Bult

Puristuslujuus (Rd.c): 10,5 – 25 kN

Vetolujuus (Rd.t): 5,5 – 21,5 kN

Kiertolujuus (Rd.h): 3,0 – 8,5 kN

  Kiertolujuus (Rd.h): 2,5 – 4,5 kN

Mitat: 865 – 1200 mm

U-profilin aukko: 95 mm

Ulkohalkaisija ruuvi: 67 mm

Ø kiinnitysaukko: 10,5mm

Puristuslujuus (Rd.c): 6,0 – 12,5 kN

Vetolujuus (Rd.t): 4,5 – 6,5 kN

Kiertolujuus (Rd.h): 2,5 - 4,5 kN



 

Maaruuvimme - 
Eri pituisina ja monella mitoituksella

SOVITINRUUVI

Tämä ruuvi sisältää asennuslevyn, joka sopii 
moneen erilaiseen käyttötarkoitukseen. 
Se on yleisruuvi, jota voi käyttää useaan eri 
kohteeseen, esim. äänivalleihin tai muihin 
rakenteisiin, jotka vaativat erityistarkkuutta. 

Mitat: 865 – 1200 mm

Ulkohalkaisija ruuvi: 67 mm

Puristuslujuus (Rd.c): 6,0 – 12,5kN 

Vetolujuus (Rd.t): 4,5 – 6,5 kN

Kiertolujuus (Rd.h): 2,5 – 4,5 kN

SOVITINRUUVI

Tämän levyn rakenne mahdollistaa helpon 
korkeus- ja sivuttaissuuntaisen säädön. 
Ruuvi on erinomainen moniin eri 
käyttötarkoituksiin ja se voidaan toimittaa 
seuraavilla säädettävillä ominaisuuksilla.

ADAPTERIRUUVIN SÄÄDETTÄVÄT SOVELLUKSET

Mitat: 865 – 2500 mm

Asennuslevy Ø: 200 mm

Ulkohalkaisija ruuvi: 76 mm

Puristuslujuus (Rd.c): 13,5 – 35 kN

Vetolujuus (Rd.t): 7,0 – 21,5 kN

Kiertolujuus (Rd.h): 3,5 – 8,5 kN

MATERIAALI: TERÄS, ISO 630 Fe 3604                    PINNOITUS: Galvanoitu ISO 1461 

Määritellyt kuormitukset lasketaan testeissä, jotka suoritetaan eri maasto-olosuhteissa.



 

Säästä aikaa ja rahaa projekteissasi. Asennamme maaruuvin kaikkiin maahan 
ankkuroitaviin kohteisiin. Meillä on perusmalleja eri pituuksille ja mitoille, joita 
kehitetään ja testataan pohjoismaisissa olosuhteissa. Ruuvi asennetaan 
sertifioitujen asentajien toimesta ja se toimii useimmissa maasto-olosuhteissa. 
Ruuvi kiinnitetään esikäsittelemättömään maahan ja se antaa vakaan 
kiinnityksen. Asennamme sekä yksityisille että yritysasiakkaille. 
Toimimme kaikkialla Suomessa - ota yhteyttä paikallisiin kumppaneihin. 

Lopeta Kaivaminen -edut!

· Ei kaivuuta
· Ei valua
· Nopea asennus
· Vakaampi kuin betonijalka
· Ei routimista
· Ei vaikuta alustaan
· Voidaan asentaa ympäri vuoden
· Pitkä käyttöikä
· Asennetaan oikeaan korkeuteen
· 25 vuoden takuu

Vakaa ja älykäs ankkuri 
useisiin kohteisiin



 

 

Ota yhteyttä lähimpään asentajaan.  
www.stopdigging.fi/loyda-asentaja/

Stopdigging - Konsepti
 
Stopdigging on konsepti, joka käsittää maaruuvien asennuksen ja myynnin sekä maa-
ruuviin liittyvät sovellutukset, kuten betonin korvaamisen kaikessa 
perustus rakentamisessa terasseista ja aidoista aina pieniin piharakennuksiin. 
Ainutlaatuinen maaruuvi on suunniteltu täyttämään pohjoismaiset 
standardit. Maaruuveja voidaan asentaa ympäri vuoden. 
Sen etuna on muun muassa se, että säästät aikaa ja rahaa välttämällä kaivamisen tai 
raskaiden betonipussien käsittelyn valun aikana. Konseptin avulla pidät myös maan 
pintarakenteet koskemattomana ja työympäristön siistinä. 

Toimintamme kasvaa voimakkaasti ja nykyään palvelemme asiakkaita Norjassa, 
Tanskassa, Isoassa-britanniassa, Saksassa, Sveitsissä ja Uudessa-Seelannissa. 
Ruotsissa asiakkainamme ovat mm. Lukusiat yksityishenkilölle, kiinteistönhoitajalle, 
kunnat ja rakennusyhtiöt mm. NCC, Skanska ja Peab. 



Asennamme 
maaruuveja 

koko maahan

Parvekkeet, 
aidat, 

piharakennukset, 
kyltit jne.


