
Simply better.

Teleskooppiset 
rakennustuet
ST ja STE
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max.
  40 kg

max.
 45°

3.500 N
350 kg

Teleskooppinen rakennustuki STE pumppu kahvalla

 Q

Q

Kantavuus max. 350 kg asti kun
teleskooppiputki on täysin sisään vedettynä
Erittäin vakaa rakenne kestävien
teräsputkien ja luistamattomien PVC-
kontaktipintojen (9 x 7 cm) ansiosta

 Q Yhden käden käyttö
2-komponenttinen muovikahva
pumppumekanismilla

Q Pikaliukupainike teleskooppiputken
nopeaan laajentamiseen ja
sisäänvetoon

Q Säädettävä pitovoima kääntämällä
kahvan tukea

Q Käyttö myös kaltevissa kohteissa
kääntyvien päätypintojen ansiosta
-45° - +45°

Q GS -sertifioitu laadun ja
turvallisuuden takaamiseksi

Nopea ja tarkka käsittely
Tuki on tarkasti asetettavissa vaatimusten 
mukaisesti ja vapautettavissa turvallisesti
Q Kolmivaiheinen kiinnitys: Esiaseta

teleskooppisen rakennustuen sisäputki
haluttuun pituuteen painamalla
vapautuspainiketta. Hienosäädä painamalla
pumpun vipua, kunnes tuen päätylevy on
työkappaletta vasten. Kierrä sitten kahvaa
myötäpäivään, kunnes haluttu pitovoima on
saavutettu (huomioi maksimikantavuus).

Q Kaksivaiheinen vapautus: Kierrä tukea
vastapäivään. Heti kun pitovoimaa ei enää ole,
paina vapautuspainiketta vetääksesi sisäputki
työkappaleesta poispäin.

Erittäin varma pito
Tuki takaa luotettavan ja turvallisen pidon:
Q Vankka rakenne takaa 350 kg:n enimmäiskuormituksen

(riippuen tuen koosta ja käytetystä pituudesta)
Q Kumiset PVC tartuntapinnat ylä- ja alapäädyissä
Q Kahvaan integroitu liukumisen esto

Teleskooppiset rakennustuet

Kaikki tiukasti hallinnassa!

Tuotekoodi Säätöalue
Kuormitusraja

mm kg kg kg qty.

STE250 1450-2500 350 160 3.30 2
STE300 1700-3000 350 110 3.80 2
STE370 2070-3700 350 65 4.50 2

min.  
Jatkeen pituus

max.  
Jatkeen pituus

UUSI

Q 
Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

https://youtu.be/tIekHdKmBLc?list=PLtmfy_y8Moc-j_IWn5BA9xuAboHzSCDjK
https://stc.fi/bessey-teleskooppinen-rakennustuki-ste-bestep
https://stc.fi/bessey-teleskooppinen-rakennustuki-ste-bestep


max.
 45°

max.
   20 kg

2.000 N
445 lb
1.500 N
150 kg
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Youtube

Teleskooppinen rakennustuki ST

Q

Q

Q

Kantavuus max. 150 kg asti kun 
teleskooppiputki on täysin sisään vedettynä 
Vakaa rakenne kestävien erikoisteräsputkien 
ja luistamattomien PVC-kontaktipintojen 
ansiosta (8,5 x 6,5 cm)
Käyttö myös kaltevissa kohteissa kääntyvien 
päätypintojen ansiosta -45° - +45°

Q Helppo ja turvallinen käsittely
teleskooppisen ja lukittavan sisäputken
sekä vaahtomuovikahvalla käännettävän
ulkoputken ansiosta

Q GS -sertifioitu laadun ja turvallisuuden
takaamiseksi

Varma pito
Joustava ja luistamaton, tuki takaa turvallisen pidon myös 
herkillä pinnoilla:
Q Erikoisteräsputket mahdollistavat 150 kg:n

enimmäiskuormituksen (riippuen tuen koosta ja käytetystä
pituudesta)

Q Vapautuspainikkeen lisälukitus
Q Kumiset PVC tartuntapinnat ylä- ja alapäädyissä

Q Kaksivaiheinen kiinnitys: Karkea
esisäätö tehdään teleskooppisella ja
nopeasti lukittavalla sisäputkella;
lopullinen kiinnitys suoritetaan
kääntämällä tukea
vaahtomuovikahvasta

Helppo käsitellä
Nopeakäyttöinen:

Simply better.

Tuotekoodi

mm kg kg kg qty.

ST125 750-1250 150 60 1.41 2
ST250 1450-2500 150 60 2.06 2
ST290 1600-2900 150 50 2.24 2

min.  
Jatkeen pituus

max.  
Jatkeen pituus

Säätöalue
Kuormitusraja

Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

https://youtu.be/f7UIBt2avDc?list=PLtmfy_y8Moc-j_IWn5BA9xuAboHzSCDjK
https://stc.fi/puristimet/varaosat/bessey-teleskooppinen-tukijalka-bestp
https://stc.fi/puristimet/varaosat/bessey-teleskooppinen-tukijalka-bestp
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Teleskooppiset rakennustuet

Lisävarusteet monipuoliseen käyttöön

Monitoimi-/laserpidike STE-LH

Tukilevy STE-SP35

Tuotekoodi Pituus Leveys Korkeus

mm mm mm kg qty.

STE-LH 200 140 60 0.25 8

Tuotekoodi Pituus Leveys Korkeus

mm mm mm kg qty.

STE-SP35 355 80 22 0.60 20

Q Laserpidike 1/4" kierteellä esim.
laserille, kameralle

Q Voidaan käyttää ilman erillisiä työkaluja
pyöreissä (0-45 mm) kulmikkaissa (0-55
mm) tukiosissa kuten katto- ja
asennustuet ja tikkaat

Q L-muotoinen pyörivä kiinnike kahdella
kiertoakselilla: 360° kiinnityspuristimen
vieressä, 180° kierreliitoksessa

Q Kevyt alumiiniprofiili
Q BESSEY rakennustukien ST (vain 3101952

kanssa) ja STE:n tukipinnan lisäämiseen
Q Käyttö myös kaltevissa kohteissa kääntyvien

päätypintojen ansiosta -45° - +45°
Q Tukeva kiinnitys kosketuspintoihin

tähtipitoruuveilla

UUSI

UUSI

Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

https://stc.fi/bessey-laserpidike-1-3-4-7-kierre-kiinnitys-0-55mm-ste--lh
https://stc.fi/bessey-levytuki-355x80x22mm-st-3-ste-ste--sp35
https://stc.fi/bessey-laserpidike-1-3-4-7-kierre-kiinnitys-0-55mm-ste--lh
https://stc.fi/bessey-levytuki-355x80x22mm-st-3-ste-ste--sp35
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YouTube

YouTube

Simply better.

UUSI

UUSI

UUSI

Kattokolmijalka STE-DS

Kolmijalka STE-BS

Kuljetuslaukku STE-BAG

Q Lisävaruste kattotuille, joiden
teleskooppisisäputken ulkohalkaisija
on 25 mm ja 28 mm

Q Tukipinnan kasvattamiseen
Q Tasainen paine kolmisiipisten

kontaktipintojen ansiosta
Q Nopea, työkaluton asennus
Q Turvallinen käyttää, koska teräsputken

ympärikiinnityksellä estetään
kosketuspinnan kaatuminen

Q

Q

Q

Lisävaruste kattotuille, joiden putken 
ulkohalkaisija on 29 mm ja 32 mm
Tukeva jalusta kun jäykistetyn kattotuen 
voima vaikuttaa paikoin alaspäin 
Kattotuet voidaan sijoittaa vapaasti ilman 
ylätukea, joten niitä voidaan käyttää myös 
ulkona

Q Nopea, työkaluton asennus
Q Kevyt ja vakaa rakenne

alumiiniprofiilien ja
lasikuituvahvisteisen muovin ansiosta

Q Kahden BESSEY rakennustuen STE300,
STE370 ja ST290 sekä lisävarusteiden
kätevä kuljetus ja suojattu säilytys

Q Mukava pehmustetun olkahihnan
ansiosta ja laukun pituuden
säätömahdollisuuden rakennustukien
mukaisesti

Q Helppokäyttöinen pitkän vetoketjullisen
kotelon ja neljän lisäsäilytystilan
ansiosta

Q Kestävä materiaali

Tuotekoodi Soveltuu

kg qty.

STE-BAG STE300, STE370, ST290 1.00 1

Tuotekoodi Soveltuu

kg qty.

STE-BS ST, STE 1.66 1

Tuotekoodi Soveltuu

kg qty.

STE-DS ST, STE 0.42 1

Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

Klikkaa tästä verkkokaupan tuotesivulle

https://youtu.be/mUqPSRr7gR0?list=PLtmfy_y8Moc-j_IWn5BA9xuAboHzSCDjK
https://youtu.be/9nhYZHdHZ3w?list=PLtmfy_y8Moc-j_IWn5BA9xuAboHzSCDjK
https://youtu.be/NjXs-Dh23VI?list=PLtmfy_y8Moc-j_IWn5BA9xuAboHzSCDjK
https://stc.fi/bessey-kattokolmijalka-ste-rakennustukijaloille-ste--ds
https://stc.fi/bessey-kolmijalka-ste-rakennustukijaloille-ste--bs
https://stc.fi/bessey-kuljetuslaukku-ste-rakennustukijaloille-ste--bag
https://stc.fi/bessey-kattokolmijalka-ste-rakennustukijaloille-ste--ds
https://stc.fi/bessey-kolmijalka-ste-rakennustukijaloille-ste--bs
https://stc.fi/bessey-kuljetuslaukku-ste-rakennustukijaloille-ste--bag
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