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En kommersiell proff maskin laget for 
å banke enhver form for stolper/
stokker eller pæler i bakken. 

Maksimal kapasitet på Ø107 mm  
runde stolper. Godt egnet til bruk på 
alle materialtyper som tre, metall og 
plastikk stolper. Utstyrt med Honda 
GX35T 4-takts motor som har en 
slaghastighet på hele 1720 o/min, 
drives en stolpe raskt, effektiv og 
med enkelthet i bakken.

• Brukse til banke ned 
stolper av blant annet 
tre stolper, metal 
stolper og plast 
stolper.

•  Bratte bakker
• Utilgjengelige steder
• Jordbruk & dyrehold  

• Telt & festivaler
• Vei- og anleggsbransjen
• Jord prøvetaking
• Hull boring 

BRUKSOMRÅDER:

Alle komponenter er produsert i 
Australia og Storbritannia for å sikre 
deg høyeste kvalitet og presisjon på 
stolpebankeren. God kvalitet på alle 
maskinens deler er i tillegg med på å 
forlenge stolpebankerens levetid.

• Passer for Ø10mm – 100mm
•  Bærbare (ingen behov for strøm 

eller aggregater)
•  Ingen skade på grunn/mark pga. 

tungt maskinell og utstyr! 
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Størrelse

Hastighet pr.min.

Slagkraft(joules)
Motor

Vibrasjonsnivå

Drivstoff forbruk
Start system
Vekt
Motor garanti

Maskin garanti 
Støy

10mm-100mm
opptil Ø 107mm m/adapter.

1720 o/min
26
Honda GX35, 4-takts. 
1.3hk ved 7,000rpm
9.24 m/s2

(data hentet fra Ø100mm tre stolpe)

0.71L/h at 7,000rpm
Rekyl(dra start)
15.3kg (tørr)
1 års kommersiell Honda-garanti
3 års kommersiell dele-garanti 
>100dB Hørselsvern påkrevd

Detaljer

3 års
Maskin- 
Garanti

1 år
Honda motor

Garanti
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Easy Bensin stolpebankeren er blitt gjort enda mer 
allsidig ved hjelp av vårt brede utvalg  adaptere, 

tilleggsutstyr og multifunkjonelt verktøyet som er 
tilgjengelig som ekstra utstyr til stolpebankeren.

Easy Bensin stolpebanker Stolpebanker Multi-Adapter

Multi Adapter

Her utstyrt med standard 
adapter 78 mm

Her vist med Multi Adapter 
(se valg mulighetene din under)

fra 65 mm - 107mm
Valg av størrelse se tabell over

MULTI
UK-A

MULTI
UK-B

MULTI
UK-C

MULTI
EURO-A

MULTI
EURO-B

MULTI
EURO-C

Magnum 107mm 107mm 107mm 107mm 107mm 107mm

Carrier 95mm 78mm 85mm 95mm 85mm 85mm

Insert 78mm 52mm 56mm 85mm 75mm 65mm
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art.nr. 
MULTI-EURO-C



Adaptere er tilgjengelige for å tilpasse din stolpebank til dine spesifikke behov 
og bruksområder. De hjelper til å stabilisere maskinen din og gir større 
nøyaktighet og effektivitet når du kjører en stolpe i bakken. Adaptere er 
tilgjengelig i alle størrelser og former opptil Ø 107mm.

Magnum Adapter

Teltstang/plug Adapter

Reduksjons Adapter

107mm Aluminium
Best egnet for stolper mellom 
90mm – 100mm diameter

Enkel å bruke: fjern de 8 
festeboltene og trekk adapter av/på.

54mm Aluminium
Enkel å bruke: Klemmes inn i 
standard 78mm adapteren og holdes 
på plass ved hjelp av 2 stk O-ringer 
av gummi.

Firkant Adapter

80x80mm eller 52x52mm
Passer til alle firkantede stolper

Spesialdesignet for installasjon av 
teltstang plugger.

Adapteren har to muligheter. For runde 
metall stolper med innvendig hull passer 
adapteren i hullet. Den andre muligheten er 
innvendig hode som kan tilpasset til flere 
diametere på f.eks. teltstenger. 5

art.nr. 
107ALU

art.nr. 
107ALU

art.nr. 
MARQUEE-SLV-CAP

art.nr. 
80SQUARE



Spesial Adapter V-profil & L-profil Service sett

Transport kasse 

Adaptere lages etter ønske, innen for 
Ø107 mm i ulike stål, aluminium eller 
plast profiler tilpasset Norske forbruker.

Her spesialdesignet adapter designet for 
nedsetting av metalstolper med V-profil

Komplett sett inneholder:
7 x O-ringer, erstatnings bolter, erstatning 
låseskiver, tennplugg, motor fett, loctite lim

Beskytter din stolpebanker under 
transport.
Transport kassene er vanntett og 
derfor ideel for bruk ute i felten.
Laget i 3 mm polypropylene med 
ekstra innlegg.

Forlenger håndtak
Gir 50,8 mm ekstra lengde på håndtak
Ekstra lengde for bruk på lange stolper, 
kan reverseres for å unngå  ugunstige 
bøyinger for rygg og nakke.
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art.nr. 
CUSTOM

art.nr. 
SERVICEKIT

art.nr. TOUGHBOXart.nr. 
LONGHANDLE



Instruksjoner for bruk: 1. Sett på 107 mm adapteren til den motoriserte stolpebankeren.

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

3. Kjører til en dybde på 150 mm.

4. Sett T-jernet horisontalt inn i pilot kjerne verktøyet. Bruk litt kraft,
vri og dra for å få kjernen av jord opp av bakken.

5. Bakken er nå klargjort for å slå stolper ned i bakken med din
motoriserte stolpebanker.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

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 super smart 
tilleggs verktøy for økt effektivitet.

Fordeler:
• Øke produktiviteten for nedsetting

av stolper opptil 100mm diameter.
• Adapter er av varmebehandlet og

av et ekstremt hardt materiale.
• Krever at det brukes motorisert

stolpebanker med Magnum
adapter

Pilot KJENTEVERKTØY
art.nr. PILOT-75
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Easy Jord prøvetaking sett

Vår enkle jord prøvetaking sett vil dra opp ca 1600mm x 38mm  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 jord prøver. 
Lett avgjøre næringsinnhold, komposisjon, og andre egenskaper som Surhet 
eller pH-nivå.

Art.nr.  SOIL-KIT-A
Easy stolpebanker, Transport kasse og ekstra 
bensin kanne, 1x78mm standard adapter og 54 
mm adapter 
1 x Fotjekk & transport kasse
2 x Stål prøverør & Transport veske
4 x Akryl prøverør & endedeksel

Stål prøverør 
art.nr

Akryl prøverør & 
endestykker
art.nr.

Sett inneholder:

Tillegg
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Sett 54mm reduksjons adapteren på stolpebankeren. Plasser stål 

prøverøret på ønsket sted og kjør rørets fulle lengde i bakken 

ved hjelp av stolpebankeren. Fjern så stolpebankeren og sett på 

plass fotjekken. Bruk fotjekken til å heve røret opp av bakken. 

Fjern så fotjekken. Skyv så jordprøven forsiktig inn i prøverøret. 

Sett på endestykke.

Instruksjoner for bruk:

9



Service av Stolpebanker

Vi anbefaler årlig service av 
stolpebankeren din, dette for å sikre 
en problemfri drift. For å gjøre det 
enkelt, kan vi tilby en full service på 
vårt service verksted. 

En fullstending service innebærer 
følgende:

 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 

Service Inkluderer
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Om oss

Grunnlegger av Dia Proff Norge AS, 
Carl Ronny Olsen startet sin 
virksomhet med import av 
diamantverktøy og maskiner i 1999. 

Behovet for diamantverktøy og 
spesialmaskiner har økt kraftig siden den 
gang og Dia Proff Norge AS har nå blitt en 
betydelig og kjent aktør innenfor 
produksjon og salg av diamantverktøy og 
maskiner i Norge. Med våre 7 ansatte har vi 
nå 40-års samlet erfaring innenfor boring, 
saging og sliping og over 15 år som 
leverandør til bygg og anleggsbransjen. 
Med 1000 m2 lager, kontor og eget 
serviceverksted er vi klare for videre vekst. 

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.

Et varehus for diamantverktøy 
og spesialmaskiner

• Eget lager og rask levering
• Stort utvalg og alt du trenger på ett sted
• Eget serviceverksted for å minimere 

driftstans
• Velprøvde løsninger
• Kun kvalitetsleverandører
• Fokus på HMS og miljø
• Faglig dyktige medarbeidere
• Tilgjengelig for våre kunder
• Din samarbeidspartner 
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