
RAKENNUSKONEET JA 
-TELINEET



HARJATERÄS

SCHNELL RAUDOITUSAUTOMAATIOKONEET

BAU-MET Oy ja Schnell tarjoavat jo 20 vuoden kokemuksella Suomessa alan yrityk-
sille kokonaispalvelun, joka sisältää tuotannon nykyaikaistamissuunnitelmat, konei-
den toimitukset asennettuna, käyttökoulutuksen sekä huoltopalvelut.

Schnell on markkinoiden ykkönen toimitettujen koneiden määrässä ja mallivalikoi-
massa. Tuotannossa on tällä hetkellä yli 130 mallia, jotka voidaan muokata asiakkai-
den toiveiden mukaan. Mallistossa on koneet harjateräskelan, tangon, verkon sekä 
hakasten käsittelyyn. Suosituinta Prima -mallistoa on valmistettu jo yli 3.000 kappa-
letta.

Schnellin edistyksellinen sähkömekaaninen toteutus mahdollistaa ylivertaisen 
tarkkuuden ja nopeuden. Koneet ovat lisäksi energiataloudellisia ja ympäristöystä-
vällisiä. Schnellin patentoitu langanoikaisumenetelmä takaa markkinoiden parhaan 
oikaisulaadun.

Suomessa on jo yli 50 Schnell konetta, asiakaskuntamme koostuu suurista ja pienistä
raudoittamoista sekä betonielementtitehtaista. Tiedustele myös rahoitusmahdolli-
suuksiamme.



HARJATERÄS

TECMOR HARJATERÄSLEIKKURIT JA -TAIVUTTIMET

Tecmor on 2000-luvun kiistaton markkinajohtaja koko Euroopassa, myös Suomessa. Suosio 
perustuu koneiden toimintavarmuuteen, helppokäyttöisyyteen ja monipuolisuuteen.
Liity sinäkin tyytyväisten Tecmor käyttäjien joukkoon.

EDILGRAPPA HARJATERÄSLEIKKURIT JA 
-TAIVUTTIMET

KRENN PAINEILMAKÄYTTÖISET HARJATERÄSLEIKKURIT



BETONOINTI

BETONIVIBRAT JA TÄRYPALKIT

Enarco on vahva eurooppalainen laatutuote. 
Enarcon laitteet ovat ammattikäyttäjien suo-
simia, niin rakennustyömailla, kuin elementti-
tehtaissa. Tarvittaessa tuotteet ovat saatavissa 
myös asiakkaan haluamilla mitoilla.

BETONIHIERTIMET

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuvat koneet on 
varustettu Hondan GX-sarjan polttomoottorilla tai 
sähkömoottorilla. Laaja mallisto pienistä reunakoneis-
ta päältäajettaviin hiertimiin.

BETONI- JA JÄTENOSTOASTIAT

Eichingerin saksalainen laatu takaa, että tuotteet ovat 
pitkäikäisiä ja kestävät työmaan kovaakin käyttöä. 
Runsas valikoima käsittelylaitteita nostoon ja varastointiin.

• Betonijassikat 150-4000 l
• Jätenostoastiat 500-3000 l
• Kantavuus 6000 kg saakka



HISSIT, NOSTURIT JA TELINEET

ALUMIINITELINEET

Altrex on Euroopassa ammattikäyttöön 
suunniteltu ja valmistettu alumiiniteline. 
70-vuoden valmistushistoria takaa 
Altrex-osien saatavuuden. Työskentelykorkeus 
aina 14,2 metriin asti.

Monipuolisesta valikoimasta löytyy myös 
ainutlaatuinen uutuus, yksin pystytettävä 
MiTower teline. Tämä telinemalli voidaan koota 
myös porraskäytäviin.

LEONARDO HD HENKILÖNOSTIN

Bravisol Leonardo HD 
on akkukäyttöinen, 
ajettava pylväsnostin 
sisä- ja ulkokäyttöön. 
Työskentelykorkeus 
4,9 metriä.

Lavajatke molemmissa 
päissä. Maksimi lava-
pituus 1,7 m.

BÖCKER HISSIT JA NOSTURIT

Böckerin valikoimaan kuuluvat 
nosturit, hammastankohissit, sekä 
tikas- ja vinssinostimet.

Saksalainen 60-vuotias perheyritys 
Böcker on Euroopan johtava nos-
tolaitteiden valmistaja. Böcker on 
tunnettu nopeasta ja luotettavasta 
jälkimarkkinointipalveluistaan.



SÄHKÖTYÖKALUT JA BAU-TYÖMAATARVIKKEET

BAU-TYÖMAATARVIKKEET

Laaja valikoima työmaatarvikkeita esimerkiksi 
työmaavalaistus, jätekärryt, sähkökeskukset, 
jatkojohdot ja muottilukot.

EIBENSTOCK SÄHKÖTYÖKALUT

Sata vuotta saksalaista laatutyötä! Eibenstock sähkötyökalut timanttiurakointiin, 
rakentamiseen ja saneeraukseen. 



BAU-MET OY

LAADUKKAITA KONEITA JA PALVELUJA RAKENNUSTEOLLISUUDELLE

BAU-MET OY on Suomen suurimpia elementtitehtaiden, rakennusliikkeiden, raudoittamoiden ja
vuokraamoiden koneita ja palveluita tarjoava yksityinen perheyritys. Olemme palvelleet
asiakkaitamme ammattitaidolla ja luottamuksella jo vuodesta 1972, joten osaamisemme perustuu
lähes 50 vuoden kokemukseen rakennusteollisuuden ammattilaisena.

Olemme tunnettuja laadukkaista rakennuskoneista, telineistä, nostimista ja nostureista.
Toimintaamme kuuluvat myös automaatiolinjastot harjateräksen käsittelyyn sekä betonielementtien
pinnan viimeistelyyn. Nämä projektit räätälöimme asiakaskohtaisesti ja toimitamme ne
asennettuina sisältäen myös käyttökoulutuksen. Maahantuomme edustamamme tuotteet
yksinoikeudella ja huolehdimme tehokkaasti niiden jälkimarkkinoinnista.

Menestyksen perustana on vankan kokemuksen lisäksi voimakas panostus asiakaspalveluun.
Visiomme on olla toimialan halutuin ja luotettavin yhteistyökumppani. Luottamus on meille
ykkösasia. Varmistu, että olemme maineemme veroisia. Otamme mielellämme haasteen vastaan!

 

TIMANTTITYÖKALUT

CARBODIAM TIMANTTITYÖKALUT

Carbodiam valmistaa timanttityökaluja ja -teriä Euroopassa yli 
60 vuoden kokemuksella.
• Kilpailukykyinen hinta
• Jopa 50% pidempi käyttöikä
• Laaja valikoima
• Myös asiakaskohtaiset ratkaisut



MARKO EKLUND

Toimitusjohtaja
0400 221 129

marko.eklund@bau-met.com

KALLE VIHAVAINEN
Huolto ja varasto

040 120 7389
kalle.vihavainen@bau-met.com

MIKA SIIVONEN

Tekninen myyjä
0400 212 230

mika.siivonen@bau-met.com

MIKA IIVONEN

Tekninen myyjä
0400 212 024

mika.iivonen@bau-met.com

HANNA LUOMA

Myynnin tuki/toimisto
0400 212 093

office@bau-met.com

JERE VIRTANEN

Markkinointi
040 644 9937

jere.virtanen@bau-met.com

BAU-MET OY
Kärsämäentie 72

20360 Turku

0207 433 700
www.bau-met.fi

Y-tunnus: 2885461-4 

BAU-MET OY:N AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

HUOLTO

JUKKA TAPAILA

Henkilönostimet ja nosturit
044 088 0502

TONI SARAMO

Rakennuskoneet
040 569 5578

KARI HARJUNPÄÄ

Raudoitusautomaatiokoneet
050 544 5789

MYYNTI JA MARKKINOINTI

YHTEYSTIEDOT


