
KIINNITYSTORNI  
[STRONG®-TOWER]

Masterpallet suunnittelee ja valmistaa 
kestäviä, monikäyttöisiä kiinnitysratkaisuja,
jotka nopeuttavat koneistustyötä ja 
parantavat kannattavuutta. masterpallet.fi

Masterpallet Oy
Hopeatie 3
FIN-33470 Ylöjärvi

Puh. +358 10 229 3111
masterpallet@masterpallet.fi
www.masterpallet.fi

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        























• Materiaalit: teräs, valurauta  
tai alumiini

• Myös asiakkaan omien 
piirustusten mukaan

• Nopealla toimitusajalla, 
erikoismitoituksella

Tuote A B C D E F G Paino Kg

MP-305075 500 400–630 75 190 400 250 38 124

MP-306075 600 400–630 75 190 400 250 38 144

MP-307075 700 400–630 75 190 400 250 38 168

MP-308075 800 400–630 75 190 400 250 38 184

MP-309075 900 400–630 75 190 400 250 38 204

MP-310075 1000 400–630 75 190 400 250 38 224

MP-311075 1100 400–630 75 190 400 250 38 248

MP-312075 1200 400–630 75 190 400 250 38 268

TUOTE ON  
MAHDOLLISTA 
RÄÄTÄLÖIDÄ  
SUORAAN  

KONEESEEN  
SOPIVAKSI

Ota yhteyttä



KIINNITYSTORNI  
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• Materiaalit: teräs, valurauta  
tai alumiini

• Myös asiakkaan omien 
piirustusten mukaan

• Nopealla toimitusajalla, 
erikoismitoituksella

Tuote A B C D E F G Paino Kg

MP-40501253 500 400–630 125 230 400 250 38 184

MP-40601253 600 400–630 125 230 400 250 38 204

MP-40701253 700 400–630 125 230 400 250 38 228

MP-40801253 800 400–630 125 230 400 250 38 244

MP-40901253 900 400–630 125 230 400 250 38 264

MP-41001253 1000 400–630 125 230 400 250 38 284

MP-41101253 1100 400–630 125 230 400 250 38 308

MP-41201253 1200 400–630 125 230 400 250 38 328

Masterpallet suunnittelee ja valmistaa 
kestäviä, monikäyttöisiä kiinnitysratkaisuja,
jotka nopeuttavat koneistustyötä ja 
parantavat kannattavuutta. masterpallet.fi

TUOTE ON  
MAHDOLLISTA 
RÄÄTÄLÖIDÄ  
SUORAAN  

KONEESEEN  
SOPIVAKSI

Masterpallet Oy
Hopeatie 3
FIN-33470 Ylöjärvi

Puh. +358 10 229 3111
masterpallet@masterpallet.fi
www.masterpallet.fi

Ota yhteyttä



KIINNITYSTORNI  
[STRONG®-TOWER]

         





          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          























         





          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          























         





          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          























         





          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          























• Materiaalit: teräs, valurauta  
tai alumiini

• Myös asiakkaan omien 
piirustusten mukaan

• Nopealla toimitusajalla, 
erikoismitoituksella

TUOTE ON  
MAHDOLLISTA 
RÄÄTÄLÖIDÄ  
SUORAAN  

KONEESEEN  
SOPIVAKSI

Tuote A B C D E F T T Ohjain-
holkit 
Kpl

Paino KG

MP-105012 500 400 300 320 200 38 -12 M12 252 165

MP-106012 600 500 300 400 250 38 -12 M12 308 220

MP-107012 700 500 300 400 250 38 -12 M12 364 246

MP-108012 800 500 300 400 250 38 -12 M12 420 302

MP-109012 900 500 300 400 250 38 -12 M12 476 335

MP-110012 1000 500 300 400 250 38 -12 M12 532 385

MP-111012 1100 500 300 400 250 38 -12 M12 588 413

MP-112012 1200 500 300 400 250 38 -12 M12 644 436

MP-105016 500 400 300 400 250 38 -16 M16 252 157

MP-106016 600 500 300 400 250 38 -16 M16 308 216

MP-107016 700 500 300 400 250 38 -16 M16 364 239

MP-108016 800 500 300 400 250 38 -16 M16 420 297

MP-109016 900 500 300 400 250 38 -16 M16 476 328

MP-110016 1000 500 300 400 250 38 -16 M16 532 378

MP-111016 1100 500 300 400 250 38 -16 M16 588 408

MP-112016 1200 500 300 400 250 38 -16 M16 644 425

Masterpallet suunnittelee ja valmistaa 
kestäviä, monikäyttöisiä kiinnitysratkaisuja,
jotka nopeuttavat koneistustyötä ja 
parantavat kannattavuutta. masterpallet.fi

TUOTE ON  
MAHDOLLISTA 
RÄÄTÄLÖIDÄ  

SUORAAN  
KONEESEEN  
SOPIVAKSI

Masterpallet Oy
Hopeatie 3
FIN-33470 Ylöjärvi

Puh. +358 10 229 3111
masterpallet@masterpallet.fi
www.masterpallet.fi

Ota yhteyttä



        


        
        
        
        

























KIINNITYSTORNI  
[STRONG®-TOWER]

• Materiaalit: teräs, valurauta  
tai alumiini

• Myös asiakkaan omien 
piirustusten mukaan

• Nopealla toimitusajalla, 
erikoismitoituksella

Tuote A B C D E F G Paino Kg

MP-205012 500 500–630 125 500 400 250 38 381

MP-206012 600 500–630 125 500 400 250 38 390

MP-207012 700 500–630 125 500 400 250 38 401

MP-208012 800 500–630 125 500 400 250 38 414

Masterpallet suunnittelee ja valmistaa 
kestäviä, monikäyttöisiä kiinnitysratkaisuja,
jotka nopeuttavat koneistustyötä ja 
parantavat kannattavuutta. masterpallet.fi

TUOTE ON  
MAHDOLLISTA 
RÄÄTÄLÖIDÄ  
SUORAAN  

KONEESEEN  
SOPIVAKSI

Masterpallet Oy
Hopeatie 3
FIN-33470 Ylöjärvi

Puh. +358 10 229 3111
masterpallet@masterpallet.fi
www.masterpallet.fi

Ota yhteyttä


