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Tiger meiselhammere
- vi er din norske leverandør
Vi har agentur på Tiger meisel i Norge. Dette
er kvalitetsmeisler som kommer fra Korea og
vi har meget gode referanser på meislene i
Norge. Tiger meisel er blitt solgt i Norge siden
2005.
Meiselhammerne leveres i størrelser med
egenvekt m/spett fra 100 til 4000 kg. Vi har
gode referanser på alle våre leveranser på
dette merket.
Korea Heavy Machinery Co, Ltd er en av de
ledende produsenter av hydrauliske meiselhammere i Korea. Målene for Tiger Hammer er
å produsere verdens beste kvalitet, og de mest
pålitelige hammere i verdensmarkedet, mens
vi leverer produkter til en rimelig pris for å møte
tilfredsstilte kunder over hele verden.
Korea Heavy Machinery Co, Ltd gjør sitt ytterste
for å maksimere fornøyde kunder vedå tilby
førsteklasses kvalitet til rimelige priser, og ikke
minst rask og profesjonell service i ettermarkedet.
Vi har delelager og meisler på lager på Karmøy.
Ta kontakt så finner vi en meisel som passer til
din maskin.

Serviceverksted på Karmøy
Lokaler

Vi holder til på Dyrland på Sandve i Karmøy kommune. Her har vi verksted, produksjonslokaler, butikk
og delelager. Vi lagerfører et stort vareutvalg innen
landbruk og industri.
Vi tilbyr salg og bytte av hjul og felger til landbruksmaskiner.

Sertifisering

Vi er godkjent for sertifisering og reparasjoner av
truck, gravemaskiner og øvrig løfteutstyr ved vårt
verksted på Sandve.

Hydraulikkslanger

Pressing av hydraulikkslanger til entreprenører og
bønder i nærområdet har blitt en viktig del av vår
hverdag.

Moi Gripen

MOI Gripen
l En slipper å skifte redskap for å
veksle mellom muring av stein og
bakfylling/graving
l Enkel av- og påmontering på skuff
l Mer solid og lengre levetid enn
konkurrerende produkter
l Hver enkelt Moi Grip blir laget etter
mål på skuff for å optimalisere
produktet
l Vi leverer griper til skuffer fra
50 til 5600 liter
l Det monteres en bypassventil på
gripen for å hindre overbelastning
på sylindre og innfestinger
l Stor åpning og solid klemkraft

MOI Gripen Standard m/hurtigfeste
Armer som går beint bakover til et skjær som er like bredt som
skuffen.
Brukes til rivningsarbeider, rydding av hogstfelt o.l. i tillegg til
muring av stein.
Hurtigfeste gjør at den enkelt kan tas av og på skuff med
å fjerne to bolter.

Moi Gripen Standard for rotortilt
Har ikke armer som ligger på skufferyggen, men feste for
sylinder og grip er sveist direkte på skuff for å senke sylindrene
og unngå at den tar borti rotortilten.
Utstyrt med en «hengeventil» for å unngå at gripen slipper
trykket ved bruk av rotortilt.
Rimeligere i pris enn med hurtigfeste og kan og brukes på
maskin uten rotortilt.

Moi Gripen Proff m/hurtigfeste
Armer som er bøyde innover for et smalere treffpunkt.
Best egnet til muring av stein.
Hurtigfeste gjør at den enkelt kan tas av og på skuff ved
å fjerne to bolter.

Moi Gripen Proff for rotortilt
Har ikke armer som ligger på skufferyggen, men feste for sylinder
og grip er sveist direkte på skuff for å senke sylindrene og unngå
at den tar borti rotortilten.
Er utstyrt med en «hengeventil» for å unngå at gripen slipper
trykket ved bruk av rotortilt.
Er rimeligere i pris enn med hurtigfeste og kan også brukes på
maskin uten rotortilt.

Moi Gripen er et norsk produkt som
blir laget av MOI AS på Orre på Jæren!

Moi brannvogner

Brannfare i Norge
Norge er det minst tettbefolkede
landet i Europa (bortsett fra Island).
Bare 1,2 % av arealet er bebygd.
3 % er jordbruksareal, 23 % er
produktiv skog. Resten består av
skog og fjell. Og øyer. 74523 øyer.
I store deler av landet tar det lang
tid for brannvesenet å rykke ut når
det brenner, ofte med uhyggelige
konsekvenser både økonomisk og
for miljøet.
Moi Brannvogn kan styrke brannberedskapen i landet betydelig.

MOI BRANNVOGNER
Moi Brannvogn har akkurat det samme utstyret som
en brannbil, bortsett fra motoren. Vogna trekkes av en
traktor, noe som gir bedre framkommelighet og
betydelig lavere investerings- og vedlikeholdskostnader.

Vannkanonen på toppen av vogna fjernstyres fra førerhuset i traktoren. Vogna har en rekke tilkoblingsmuligheter for brannslanger, samt vakumpumpe som
kan ta opp vann fra andre kilder.

Innkjøpsprisen for en Moi Brannvogn er dessuten
betydelig lavere enn for en gjennomsnitts brannbil.
Det gir mulighet for å ha flere vogner plassert på ulike
steder der vognene også kan betjenes av lokale bønder
eller Sivilforsvaret.

Pumpesystemet kan blant annet og brukes til tømming
av oversvømte kjellere. Sugehøyde er 9 meter og
pumpekapasiteten er 5000 l/min.

Moi vannvogner

l

Til vanning av anlegg og vei for å dempe støv

l

Selvlessende ved bruk av vakuum eller
dreiestempelpumpe

l

Leveres med stål- eller glassfibertank
fra 4500 til 15500 liter

l Kan utstyres med høytrykkspumpe og
vannkanon for spyling opp til 14 bar trykk
l Bygget på samme lest og med samme
kvalitet som Moi gjødselsvogner
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