
BENSIN
STOLPEBANKER



Easy Petrol Post Driver er en maskin av 
kommersiell kvalitet, designet for å banke 
enhver profilstolpe i bakken. 

Den er lett og bærbar, samtidig som den er 
kraftig nok til å kjøre stolper ned i det hardeste 
underlaget i løpet av sekunder. Maskinen har 
en maksimal kapasitet på Ø107 mm runde 
stolper, og er godt egnet for brukt på alle 
materieller som tre, metall og plast.

Alle komponenter er produsert i Australia og 
Storbritannia, med materialer av høy kvalitet 
og presisjon for å gi deg en stolpebanker med 
lengst mulig levetid. 

Stolpebankeren er utstyrt med den svært 
pålitelige Honda GX35T 4-taktsmotoren, med  
en slagkraft på hele 1720 o/min.

Hvordan det fungerer
Stolpedriveren slår på stolpen 1720 ganger per 
minutt, med en 75 mm diameter drivhammer.

Den bruker luftkompresjonsteknikk for  
å utøve et kraftig slag til toppen av stolpen. 
Dette skaper en vibrasjon i stolpen som gjør at 
jorda blir flytende. Kombinasjonen av slag og 
vibrasjon gjør at stolpen beveger seg enkelt  
og raskt ned i bakken.

Australsk engineering av Christie

BENSIN 
STOLPEBANSKERTM

Bruksområder
Stolpebankeren har mange 
bruksområder og brukes for å banke 
ned stolper av bland annet tre, metall 
og plast. Under er noen eksempler 
på ulike steder og arbeidssituasjoner 
hvor stolpebankeren kan brukes.

• Bratte bakker
• Våt mark
• Jordprøvetaking
• Hull boring
• Jordbruk & dyrehold
• Telt & festivaler
• Vei- og anleggsbransjen
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Vi tilbyr leasing/ finans 
fra kr. 0,- i egenkapital



3 års
Maskingaranti

1 års
Motorgaranti

Detaljer

Størrelse
10mm - 100mm
opptil Ø107mm m/adapter.

Hastighet (pr. min) 1720 o/min

Slagkraft (joules) 26

Motor
Honda GX35, 4-takts.  
1.3hk ved 7000 rpm

Vibrasjonsnivå
9,24 m/s2
(data hentet fra Ø100mm  
tre stolpe)

Drivstoff forbruk 0.71L/h at 7,000 rpm

Start system Rekyl (dra start)

Vekt 15.3kg (tørr)

Motor garanti
1 års kommersiell Honda-
garanti

Maskin garanti
3 års kommersiell dele-
garanti 

Støy 100dB Hørselsvern påkrevd
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Adapter - Multi
Den bensindrevende stolpebankeren er svært 
allsidig, og har et brett utvalg av adaptere, 
tilleggsutstyr og multifunksjonelt verktøyet 
som er tilgjengelig som ekstra utstyr.

Multiadapteren er den perfekte løsningen 
om stolpebankeren skal brukes på ulike 
stolpestørrelser. 3-i-1-systemet består av en 
fast adapter, som to mindre adaptere glir inn 
i. Ingen verktøy er nødvendig, og å endre dem 
tar kun noen sekunder. Adaptere kan byttes ut 
hvis du trenger mer enn én kombinasjon, eller et 
separat alternativ i enkeltstørrelse.

En tettsittende adapter anbefales for å få de 
beste resultatene. Mål stolpediameterne dine og 
velg det nærmeste multisettet, vi anbefaler ikke 
mer enn 5-10 mm større enn stolpen din.
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Easy Bensin stolpebanker
Her utstyrt med standard adapter 78 mm.

Multi-Adapter
Stolpepanker vist med Multi Adapter.  
Fra 65 - 107 mm. 
(Valg av størrelse, se tabell under).

MULTI 
UK-A

MULTI 
UK-B

MULTI 
UK-C

MULTI  
EURO-A

MULTI  
EURO-B

MULTI  
EURO-C

MAGNUM
107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm

CARRIER
95 mm 78 mm 85 mm 95 mm 85 mm 85 mm

INSERT
78 mm 52 mm 56 mm 85 mm 75 mm 65 mm

1

2

3

1

2

3
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Pilot kjerneverktøy 
Pilot kjerneverktøyet gjør det mulig å fjerne en kjerne 
av jorden ut av bakken før nedsenking av stolper, ved 
hjelp av den motoriserte stolpebankeren. 

Når bakken er hard, tørr eller av steingrunn kan det 
være nødvendig å på forhånd lage hull for tilpassing 
av store stolper. Et supersmart tilleggsverktøy for økt 
effektivitet.

Fordeler:
• Øke produktiviteten for nedsetting av stolper  
 opptil 100 mm diameter.

• Adapter er varmebehandlet og av et ekstremt  
 hardt materiale.

• Krever at det brukes motorisert stolpebanker  
 med Magnum adapter.

Instruksjoner for bruk:

1) Sett på 107 mm runde adapteren til den  
 motoriserte stolpebankeren.

2) Deretter sett på pilot kjerne verktøyet  
 til ønsket dybde.

3) Kjører til en dybde på 150 mm.

4) T-jernet horisontalt inn i pilot kjerneverktøyet.  
 Bruk litt kraft, vri og dra for å fjerne jordkjernen.  
 Er jordkjernen vanskelig å fjerne, anbefaler vi  
 å bruke en stokk eller noe lignende for å vippe  
 opp T-jernet. Dette vil gi mer kraft og gjør  
 prosessen enklere. 

5) Bakken er nå klargjort for å slå stolper ned  
 i bakken med din motoriserte stolpebanker.
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Jordprøvesett 
Dra opp ca. 1600 mm x 40 mm med jord ved 
prøvetaking. Prøven kan overføres til prøverør av klar 
akryl, forseglet med endestykke. Dette gjør at prøven 
kan transporteres og kontrolleres uten forstyrrelser. 
En meget kostnadseffektiv metode for å ta dype 
jordprøver, lett avgjøre næringsinnhold, komposisjon, 
og andre egenskaper som surhet eller pH-nivå.

Settet inneholder:
• Stolpebanker, transportkasse og ekstra bensinkanne.
• 1x78 mm standard adapter og 54 mm adapter.
• 1 x Fotjekk & transportkasse.
• 2 x Stål prøverør & Transport veske.
• 4 x Akryl prøverør & endedeksel.

Art.nr.: SOIL-KIT-A

Tilleggutstyr
• Stål prøverør 
• Akryl prøverør & endestykker

Sett 54 mm reduksjonsadapter 
på stolpebankeren. 

Plasser stålprøverøret på 
ønsket sted, og kjør rørets 
fulle lengde i bakken ved hjelp 
av stolpebankeren.

Fjern stolpebankeren og sett  
på plass fotjekken. Bruk 
fotjekken til å heve røret opp 
av bakken. 

Fjern fotjekken og skyv jordprøven forsiktig inn i prøverøret. Sett på endestykket.
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Nyttig tips!
For store stolpestørrelser som 
100 mm rund eller firkantet, 
eller 5x3” rektangel anbefaler 
vi å bruke Pilot Core Tool før 
du banker ned stolpen. 

Tilsett vann i hullet – dette 
reduserer tiden for å drive 
stolpen med 50 %.

Adapter - Single
Adaptere er tilgjengelige slik at du kan 
tilpasse din stolpebank etter dine behov og 
bruksområder. En adapter hjelper med  
å stabilisere maskinen, gir større nøyaktighet 
og effektivitet når du kjører en stolpe i 
bakken.

En tettsittende adapter anbefales for å få de 
beste resultatene. Mål stolpediameteren og 
velg det nærmeste multisettet, vi anbefaler 
at adapteren ikke er mer enn 5-10 mm større 
enn stolpen din. Adaptere er tilgjengelig i alle 
størrelser og former opptil Ø 107mm.

For eksempel;
• en 78 mm adapter for en 75 mm stolpe
• en 107 mm adapter for en 100 mm stolpe

Enkelt- og multiadaptere kan byttes ut hvis  
du trenger flere alternativer.,

Vingårdsinnlegg og profilinnlegg
For stolper uten ensartet seksjon,  
for eksempel Y-form eller Z-form,  
velg adapter med den minste 
diameter rundt stolpen.

Noen stolper som er laget av mykere materialer 
kan kreve en plugg eller hette for å beskytte 
toppen av stolpen. Disse kan leveres av oss.
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Magnum adapter
Veldig enkelt fjern de 8 festeboltene 
og trekk adapter av/på.

Reduksjonsadapter
Klemmes enkelt inn i standard magnum adapter, 
og holdes på plass ved hjelp av 2 stk. O-ringer av 
gummi.

107 mm rund
Best egnet for stolper  
mellom Ø90 – 100 mm.

Art.nr.: 107ALU

54 mm O-Ring
Brukes i kombinasjon med 
Magnum adater 78 mm.

Art.nr.: 78-54REDUCER

84 mm rund
Best egnet for stolper  
med Ø80 mm diameter.

Art.nr.: 84ALU

54 mm O-Ring
Brukes i kombinasjon med 
Magnum adater 84 mm.

Art.nr.: 84-54REDUCER

78 mm rund
Best egnet for stolper  
med Ø78 mm diameter.

Art.nr.: 78ALU

32 mm O-Ring
Brukes i kombinasjon med 
Magnum adater 78 eller 84 mm.

Art.nr.: 78-32REDUCER
Art.nr.: 84-32REDUCER
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107x107 mm firkant
Best egnet for stolper  
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 107SQUARE

32x32 mm firkant
Best egnet for stolper  
med diameter Ø26 mm.

Art.nr.: 32SQUARE

80x80 mm firkant
Best egnet for stolper  
med diameter Ø75 mm.

Art.nr.: 80SQUARE

52x52 mm firkant
Best egnet for stolper  
med diameter Ø50 mm.

Art.nr.: 52SQUARE

131x81 mm rektangel
Best egnet for rektangulær 
126x74 mm stolper.

Art.nr.: 5x3RECTANGLE

52x52x8 mm V/L-profil
Velg mellom standard eller 
spesialtilpasset størrelse.  
Kan lages i ulike stål, alu 
eller plast profiler. 

Art.nr.: ANGLE

115x83 mm rektangel
Best egnet for rektangulær 
110x78 mm stolper.

Art.nr.: 4x3RECTANGLE

Spesialtilpasset adapter
vi spesialtilpasser adaptere 
etter ønske. Kan lages  
i ulike stål, alu eller plast 
profiler. 

Art.nr.: CUSTOM

115x60 mm rektangel
Best egnet for stolper  
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 4x2RECTANGLE

Custom Collar
Best egnet for stolper  
med diameter Ø100 mm.

Art.nr.: 107SQUARE

Spirafix 40/50 mm
For Spirafix-ankere, passer 
over sekskantmutteren. 

Art.nr.: 40-SPIRAFIX
Art.nr.: 50-SPIRAFIX

Teltstang adapter
For installasjon av teltstang 
plugger.

Art.nr.: MARQUEE-SLV-CAP

Adapter - Single
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Komplett service sett
7 x O-ringer, bolter, 
låseskiver, tennplugger, 
motorfett, loctite lim

Art.nr.: SERVICEKIT

Spiss pilotstang
For å lage pilothull raskt 
og effektivt. Ø28 mm 
diameter, 1,5 m lang.

Art.nr.: CROWBAR

Honda timeteller
For å overvåke turtall  
og timer. 

Art.nr.: 5x3RECTANGLE

Ekstra aapterbolter
Sett med 8 bolter og 
låseskiver som passer til 
adapterne.

Art.nr.: M8X18

Transportkoffert
Beskytter din stolpebanker 
under transport. Kofferten 
er vanntet og laget med 
3 mm polypropyen med 
ekstra innleg. 

Art.nr.: 40-SPIRAFIX
Art.nr.: 50-SPIRAFIX

Låsemasse
For å sikre boltene dine 
etter adapterbytte

Art.nr.: LOCKINGCOMP

Tilbehør

Forlenger håndtak
Gir 50,8 mm ekstra lengde på 
håndtaket, utmerket for lange 
stolper. Kan reverseres for å 
unngå ugunstige bøyinger for 
rygg og nakke.

Art.nr.: 107SQUARE
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Grunnlegger av Dia Proff Norge AS,  
Carl Ronny Olsen startet sin virksomhet med 
import av diamantverktøy og maskiner i 1999. 
Med våre 5 ansatte har vi nå 40-års samlet 
erfaring innenfor boring, saging og sliping, 
og over 20 år som leverandør til bygg- og 
anleggsbransjen. 

Dia Proff Norge AS har i alle år vært opptatt 
av å gi best mulig service til våre kunder. Vi 
ønsker å være en samarbeidspartner mer enn 
en leverandør av verktøy og maskiner. Vi vet at 
fornøyde kunder er god reklame, og vi gir oss 
ikke før du blir fornøyd. 

Det å ha ansatte med bransjeerfaring og god 
fagkunnskap ser vi på som utrolig viktig i vår 
bransje. De brenner for det de driver med,  
tilbyr kundeservice utover det som er vanlig,  
og ønsker å være en samarbeidspartner for alle 
våre kunder. Vi har et sterkt team som gjør det 
de kan for at du som kunde skal være 100% 
fornøyd.

Med 1000 m2 lager, kontor og eget 
serviceverksted er vi klare for videre vekst. 

Dia Proff Norge AS tilyr:
• Eget lager og rask levering.
• Stort utvalg, og alt du trenger på ett sted.
• Eget serviceverksted for å minimere  
 driftsstans.
• Velprøvde løsninger.
• Kun kvalitetsleverandører.
• Fokus på HMS og miljø.
• Faglig dyktige medarbeidere.

Om oss
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Service
Vi anbefaler årlig service av din stolpebanker. 
Dette for å sikre en problemfri drift, og for å gi 
stolpebankeren så lang levetid som mulig. 

Full service gjøre hos oss. Vårt serviceverksted, 
butikk og showroom finner du rett på utkanten 
av Oslo, i Masteveien 8, 1481 Hagan. 

Service inkluderer:
• Full overhaling av maskinen.
• Maskinen demontert, kontrollert for slitasje  
 og alle deler rengjøres.
• Rengjøring og sjekk av luftfilter.
• Skifte motorolje.
• Erstatte tennplugg.
• Erstatt 7 x O-ringer.
• Re-montere med nye pakning og EP-1 fett.
• Maskinen testes på verksted.
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Dia Proff Norge AS forbeholder 
seg retten til å kunne endre 
informasjon i dette dokumentet 
uten kommunikasjonsplikt.
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Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen


