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VENETARVIKKEITA
Tuoteluettelo 2017

Veivari eli Free Wheeling - käsikäyttöinen perävetolaite

Veivaten vauhtia veneeseen
”Free Wheeling” eli täkäläisittäin ”Veivari”
on uusi tapa panna vauhtia kumiveneeseen,
jollaan tai pieneen soutuveneeseen. Käsikäyttöinen perävetolaite ei tarvitse sähköä,
bensiiniä eikä öljyä ja se on täysin huoltovapaa. Veivarissa on tehokas 3:1 välitys, ja
käyttö jättää toisen käden vapaaksi vaikka
vetouistelua varten. Paino vain 2 kg.
Joonaslokki tuo maahan ja myy laadukaita ja innovatiivisia tarvikkeita
veneilyyn ja vapaa-aikaan.
Toimipisteemme ovat Uudessakaupungissa ja Kemiönsaarella.
Kotisatamassamme Uudessakaupungissa on kausipaikkoja isommillekin veneille.
Toimitamme tuotteet postitse tai Matkahuollolla kaikkialle Suomeen.

Oiva lisävaruste esimerkiksi veneesi apujollaan. Perheen jungmannille Veivarin voi
kiinnittää vaikka optimistijollan perään
tuulen tyyntymisen varalle tai vastatuulessa
tapahtuvan paluumatkan helpottamiseksi.
Mökinrannassa kaislikon kupeeseen pääsee
helposti narraamaan kaloja kun airot eivät
jumitu kaislikkoon tai takerru verkkoon.

Keskustelemme mielellämme asiakkaidemme kanssa
tuotteista ja palveluista joten ole yhteydessä!
Yhteystiedot:				
				
puh. 040 550 8051
s-posti: janne.salonen@joonaslokki.fi
s-posti: taina.engros@joonaslokki.fi
www.joonaslokki.fi
www.facebook.com/joonaslokki

Jälleenmyyjä:

Free Wheeling hinnasto 1 / 2017
Tuote

Ohjehinta (sis. alv 24%)

Veivari 			

169,00 €

Dumo ACM - ultraäänellä toimiva pohjan puhtaanapito

Fendertex - tekstiilileputtajat ja suojat

Dumo ACM pitää veneen pohjan puhtaana
limasta, levästä ja näkeistä ilman haitallisia
kemikaaleja. Laite tuottaa ultraäänisignaalia,
joka vaikuttaa aina 25 metriin asti. Dumo
asetetaan kellumaan aluksen keulaan tai
perään aina silloin, kun alus ei ole liikkeellä.
Virtansa se ottaa aluksen sähköjärjestelmästä tai maasähkönä 230 V järjestelmästä.
Hämmästyttävä kangaslepuuttaja. Pienimmän paino vain 400 grammaa, suurimpien
kestävyys 16 tonnia! Fendertex on täysin
uudenlainen lepuuttaja. Tyylikäs, siisti, kevyt
käsitellä ja tyhjänä se menee pieneen tilaan.

Dumon teho ei ole riippuvainen rungon
muodosta tai materiaalista, koska äänisignaali tulee rungon ulkopuolelta, ei sen läpi
kuten joissain muissa malleissa.
Puhdas pohja lisää vauhtia ja vähentää
polttoaineenkulutusta. Syksyllä pohjan puhdistaminen on helppoa ja nopeaa. Laite on
testattu kala-altaissa, eikä se vahingoita tai
häiritse kaloja tai muita meren eläviä.
Lähetystaajuus: 20 kHz - 10 MHz
Virrankulutus min/maks 60 / 130 W
Valmistusmaa Espanja.

Lepuuttajalla on kolmen vuoden takuu puhkeamista vastaan. Voit myös paikata lepuuttajan itse, jos esimerkiksi laiturin reunasta
törröttävä naula menee läpi. HUOM! Takuu
ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty
rosoista betonilaituria vasten.
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Tuote		

Ohjehinta (sis. alv 24%)

Dumo ACM
2.950,00 €
Sisältäen laitteen, keskusyksikön,
kellukkeen sekä kaapelit.

Värejä on musta, punainen, tumman sininen,
kirkaan sininen, vaalean harmaa, tumman
harmaa ja beige. Jos haluat veneen nimen
tai logon, se voidaan neuloa suojaan.
Myös pimeässä hohtavana!
Fendertex hinnasto 1 / 2017
Veneen koko
Lepuuttaja		
nro
				

hinta € / kpl
(sis. alv 24%)

sarja (suositus)

23 - 30 ft
30 - 43 ft
43 - 52 ft
52 - 62 ft
62 - 98 ft
98 - 131 ft

6
8
8
10
12 + 2 pallo
14 + 2 pallo

Pallofendarit:

pituus 500 / halk. 220 mm
pituus 700 / 250 mm		
pituus 800 / 300 mm		
pituus 1000 / 340 mm
pituus 1200 / 360 mm
pituus 1400 / 400 mm

C52
C73
C84
C104
C124
C145

117,00
158,00
220,00
312,00
378,00
418,00

halk. 430 mm		
halk. 500 mm		

S60
S70

257,00
360,00

Fastfender-lepuuttajankiinnikkeet

Fenderfits-lepuuttajansuojat

Lepuuttajan kiinnittäminen ei voi olla helpompaa ja turvallisempaa! Kiinnitys ja lepuuttajan
oikea ripustuskorkeus säädetään sekunneissa
ja yhdellä kädellä. Saatavilla kaidevaijeriin
(Sail) sekä 25, 32, ja 40 millimetrin kaiteisiin.

Sertifioidusti laadukkaimmat lepuuttajansuojat maailman johtavalta valmistajalta.
Estävät lepuuttajien aiheuttaman natinan
sekä suojaavat lepuuttajasi likaantumiselta ja
auringon vaikutuksilta. Suojat ovat joustavaa
ja kestävää froteeta ja ne sopivat useimpien
lepuuttajien päälle. Suojakangas on helppo
poistaa ja pestä.

Väreinä vaaleanharmaa, tummasininen ja
musta. Vetolujuus 150 – 300 kg, mallista
riippuen.
Valmistusmaa Hollanti.
Fastfender hinnasto 1 / 2017
Tuote		

Ohjehinta (sis. alv. 24 %)

Sail kaidevaijeriin
Fastfender 25
Fastfender 32
Fastfender 40

19,00 € / pari
19,00 € / pari
29,00 € / pari
36,00 € / pari

Laaja värivalikoima.
Suojan saa myös brodeerattuna.
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Pitkänmalliset:
2 x F0
2 x F1
2 x F2
2 x F02
2 x F3
2 x F03
2 x F4
1 x F5 (tuplaneulos)
1 x F6 (tuplaneulos)
1 x F7 (tuplaneulos)
1 x F8 (tuplaneulos)
1 x F10 (tuplaneulos)
1 x F11 (tuplaneulos)
1 x F13 (tuplaneulos)

Fenderin
halkaisija

Fenderin korkeus
(reiästä reikään)

Hinta
(sis. alv 24 %)

15 cm
15 cm
23 cm
23 cm
23 cm
23 cm
23 cm
30 cm
30 cm
38 cm
38 cm
47 cm
61 cm
81 cm

40 cm (16’’)
56 cm (25’’)
56 cm (25’’)
68 cm (27’’)
76 cm (30’’)
81 cm (32’’)
104 cm (41’’)
76 cm (30’’)
109 cm (43’’)
104 cm (41’’)
147 cm (58’’)
127 cm (50’’)
145 cm (57’’)
195 cm (77’’)

23,00 €
26,00 €
28,00 €
32,00 €
34,00 €
47,50 €
49,00 €
40,00 €
46,50 €
56,50 €
85,00 €
112,00 €
126,00 €
196,00 €

(6”)
(6”)
(9’’)
(9’’)
(9’’)
(9’’)
(9’’)
(12’’)
(12’’)
(15’’)
(15’’)
(18,5’’)
(24’’)
(32’’)

Pyöreät:					
2 x A1
29 cm (11,5’’)
37 cm (14,5’’)
34,00 €
2 x A2
39 cm (15,5’’)
49 cm (19,5’’)
48,00 €
2 x A3
47 cm (18,5’’)
59 cm (23,0’’)
80,00 €
1 x A4 (tuplaneulos)
55 cm (21,5’’)
71 cm (28,0’’)
90,00 €
1 x A5 (tuplaneulos)
70 cm (27,5’’)
92 cm (36,0’’)
120,00 €
1 x A6 (tuplaneulos)
86 cm (34’’)
118 cm (46,5’’)
154,00 €

Delino-otsonaattori

Ylläpitolämmittimet
Ylläpitolämmittimet
Ylläpitolämmittimet on tehty kosteisiin ja
pölyisiin tiloihin, suojaustaso IP55. Veneiden
ja matkailuperävaunujen talvisäilytykseen,
mökeille, varastoihin ja eläinsuojiin.

Delino-otsonisaattori raikastaa ilman kuin
ukkossade. Mökille, veneeseen, asuntovaunuihin, kotiin ja julkisiin tiloihin. Delino
luo edellytykset paremmalle sisäilmalle
puhdistamalla sen epäterveellisistä hiukkasista ja hajuista. Laite kehittää otsonin
ilman hapesta, joten se ei tarvitse erikseen
lisättäviä kemikaaleja.
Toimii 230 V verkkovirralla, saatavana myös
virtajohto 12 V pistokkeeseen. Delino D1:tä
voidaan käyttää tiloissa, joissa oleskellaan
puhdistuksen aikana. D10 on voimakkaampi
eikä tilassa saa käytön aikana olla ihmisiä tai
kotieläimiä.

Vähän virtaa kuluttavat lämmittimet auttavat pitämään yllä peruslämmön, pitävät
kosteuden ja homeen loitolla ja oikein
asennettuna estävät vesiputkien jäätymisen.
Kytketään verkkovirtaan.
Delino hinnasto 1 / 2017			
Tuote		

Ohjehinta (sis. alv 24 %)

D1		
D10		
12 V johto		

410,00 €
450,00 €
25,00 €

Hinnasto 1 / 2017		
Valkoiset ylläpitolämmittimet		
Teho
Pituus
Hinta
			
(sis. alv 24 %)
		
45 W
305 mm
53,00 €		
80 W
610 mm
56,00 €
135 W
925 mm
65,00 €		
240 W
1220 mm
84,00 €		
400 W
1830 mm
115,00 €

EchoPilot kaikuluotaimet

EchoPilot kaikuluotaimet

EchoPilotin eteenpäin näyttävät kaikuluotaimet piirtävät reaaliaikaisesti edessä olevan pojan jopa
100-200 metrin etäisyydelle. Suuri ja selväpiirteinen näyttöruutu sekä laitteen helppo käyttö tuovat
turvallisuutta veneilyyn erityisesti väylien ulkopuolella ajettaessa tai rantauduttaessa.
Kaikissa malleissa on mm. matalan hälytys, taustavalo ja kirkkauden säätö sekä suomenkielinen käyttövalikko. Kaikusignaalin taajuus on 200 kHz. Näyttölaitteet voidaan asentaa ulkotilaan, telineeseen
tai upotettuna. Echopilot on markkinoiden ainoa venekäyttöön tarkoitettu, reaaliaikainen eteenpäin
näyttävä kaikuluotain.

EchoPilot hinnasto 1 / 2017				
				
Tuote
Ohjehinta (sis. alv 24 %)
Omalla näytöllä
Hinta sis. näytön ja anturin
FLS 2D / 2D R		
Vakioanturilla
1700,00 / 1725,00
Vakio XL -anturi
1830,00 / 1855,00
Kaksoisnäyttö
1265,00
Ammattianturi
1990,00 / 2025,00

Eteenpäin näyttö maks 200 m.
2D R -mallissa mahdollisuus
kaksoisnäyttöön, värinäyttö.

FLS 2D

FLS 3D

FLS 2D näyttää edessä olevan merenpohjan
enimmillään 200 metrin päähän ja ajettua
matkaa 10-15 sekunnin ajalta. Laitteen käyttö on
helppoa, tilasta toiseen liikutaan kahden nuolinäppäimen avulla tai annetaan automatiikan
hoitaa skaalaus. Värinäyttö.

Kahden eri anturin ansiosta FLS 3D piirtää edessä
olevan merenpohjan kolmiulotteisena kuvana
jopa 200 m:n etäisyydeltä. Kytketään monipuolisten liitäntävaihtoehtojen avulla moderniin
monitoiminäyttöön.

Ammattianturin läpivienti on pronssia. Saatavana eri tilauksesta myös alumiininen tai teräksinen
läpivienti. Kysy tarjous!

Maks. 200 m eteenpäin näyttö, VGA- ja DVIulostulot teräväpiirtokuvaa varten.

FLS Platinum 2D
2175,00
Videojärjestelmä		
Professional-anturilla		

Eteenpäin näyttö maks. 200 m.
Vain ammattianturilla.
Kytketään S- tai komposiittivideon kautta

FLS 3D
alkaen 10 490,00
		
		
		
		
		
		

Eteenpäin näyttö maks. 200 m.
Kahdella anturilla.
Kytketään ensisijaisesti VGA- tai DVI:n
kautta (teräväpiirto).
Voidaan kytkeä myös S- tai komposiittivideolla erillisen adapterin kautta, ei
sisälly kokonaisuuteen.

FLS 2Dr -malliin saatavana kaksoisnäyttö
toista ohjauspistettä varten.
Maks. 200 m. eteenpäin näyttö.
Monipuoliset kalibrointimahdollisuudet.
Lisävarusteena näytön asennussanka.
Anturijohdon pituus 8 metriä, lisävarusteena
jatkojohto 12 – 24 V.

Kahdella anturilla.
Keilakulma sivusuunnassa 60 astetta.

3d forward sonar

FLS Videosystem on ”black box” -malli, joka
liitetään toiseen näyttöruutuun
S- tai komposiittivideon kautta. Laitetta hallitaan
sen omalla näppäimistöllä.

3d forward sonar

Integroituna järjestelmään
videosystem ”Blackbox”

Hinta sis. anturi, anturiboksi,
videoprosessori, kaapelointi ja näppäimistö

		 Tuote räätälöidään aina aluksellesi ja
		
näyttöruudullesi sopivaksi.
		
Olethan yhteydessä ennen tilausta!
Lisätarvikkeet ja varaosat:		
FLS vakioanturi (FLS 2D, Bronze, Silver, Gold)
FLS vakio XL (FLS 2D, Bronze Silver, Gold)
FLS ammattianturi (FLS 2D, Videosystem,
Bronze, Silver, Gold)
Asennusputki muovi, vakioanturi, kaiku, loki
Asennusputki pronssi, vakio XL
Asennusputki pronssi, ammattianturi
Anturin jatkokaapeli 8 m (Bronze/2D)
Videosystem datakaapeli 24 m
2D näytön asennussanka		

Ohjehinta (sis. alv 24 %)
330,00
480,00
575,00
70,00
180,00
210,00
95,00
100,00
75,00

KESÄN FIKSUIN KOUKKU!

Fastfenderin avulla kiinnität lepuuttajasi ja säädät sen
korkeuden sekunneissa, turvallisesti yhdellä kädellä.
Saatavana kaidevaijerille ja 25, 32 sekä 40 mm kaideputkille.
Värejä musta, tummansininen ja vaaleanharmaa.
Vetolujuus 150 – 300 kg.

Maahantuoja:

p. 040 550 8051
www.joonaslokki.fi

