maaporat

POWER PLANTER
-maaporat selviävät
vaikeimmistakin
kaivutöistä.
Ammattilaislaatuiset
maaporat kaikkeen
käyttöön, kotipuutarhanhoidosta
viherrakentamiseen.

••
••
••

Kaiva nopeammin. Kaiva helpommin
Power Planterin maaporien ja tehokkaiden kaivutyökalujen avulla
Maaporat kaikkeen käyttöön, kotipuutarhanhoidosta viherrakentamiseen
Suunnittelu, valmistus ja myynti 100 % Yhdysvalloissa
Kestävää laatutyötä. Laadukkaat käsin hitsatut mallit
Täystakuu osille, materiaaleille ja työlle

6 TAPAA, MITEN MAAPORA PARANTAA
PUUTARHANHOIDON TUOTTAVUUTTA
Maapora on kätevä työkalu monestakin syystä.
Tulet huomaamaan, että näiden työkalujen avulla
voit tehdä enemmän puutarhassa – ja samalla
säästää aikaa ja rahaa sekä käsiäsi ja selkääsi.
Tässä muutamia vinkkejä maaporan käyttöön
sekä parhaita tapoja, joilla maapora parantaa
puutarhanhoitosi tuottavuutta.
1. MAAPORA LISÄÄ ISTUTUSNOPEUTTA

Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla istutuspora parantaa
tuottavuuttasi, on yksivuotisten kasvien, vihannesten,
kukkasipulien, muiden sipulikasvien, paljasjuuristen
kasvien ja muiden puutarhakasvien istutusnopeuden
lisääminen. Käsin lapioiminen on hidasta ja työlästä.
Porakoneella käytettävä pora – kuten monipuolinen DIY
Guru Auger – auttaa kaikessa istutustyössä, sipuleista
paljasjuurisiin kasveihin. Lisäksi kunkin kuopan tekeminen kestää vain muutamia sekunteja verrattuna siihen,
kuinka paljon kauemmin kestää kaivaa jokainen reikä
erikseen kuokalla.
2. VÄHENNÄ HUOLTOTÖITÄSI

Lapiot, kuokat ja muut puutarhatyökalut on öljyttävä ja
teroitettava vuosittain, jotta kahvat pysyvät ehjinä ja terät terävinä. Maaporat taas vaativat hyvin vähän huoltoa,
erityisesti akkuporakoneella käytettävät mallit. Kun olet
valmis, puhdista vain maa porasta ja laita varastoon!
3. VÄHEMMÄN KESKEYTYKSIÄ

Käsin kaivaminen on uuvuttavaa työtä, joka rasittaa
selkää ja käsiä. Tämä ongelma on vielä pahempi heille,
jotka kärsivät niveltulehduksesta tai selkäongelmista.
Käsin kaivaessa tarvitaan väistämättä useammin taukoja
kuin maaporaa käyttäessä. Tämä on erityisen ilmeistä,
kun on kyse suurista urakoista, joissa saatetaan tarvita
kymmeniä tai satoja reikiä, kuten kukkasipulien istutuksessa. Voit säästää ajan lisäksi itsesi selkäkivulta tai
mahdollisilta lääkärikäynneiltä käyttämällä sopivaa maaporaa. Esimerkiksi kukkasipulien istutusta voi helpottaa
huomattavasti Power Planterin ”Garden Planting Auger
& Grass Plug Tool” -työkalun avulla.

4. HELPPO TAPA TEHDÄ OIKEANKOKOISET REIÄT

ISTUTUSPORA PUUTARHAAN
JA KUKKASIPULEILLE
50 x 178 mm (2" x 7")
DeWalt 996

On hyvä tietää muutamia tärkeitä puutarhan istutusvinkkejä. Yksi vihjeemme on, että kasvit kasvavat paremmin,
kun ne istutetaan oikeankokoisiin reikiin. Juuret kasvavat ja leviävät heti istutuksen jälkeen, kun ne pääsevät
kosketuksiin maaperän kanssa. Kaivaminen itsessään
on jo väsyttävää. Oikeankokoisten reikien kaivaminen
lapiolla tai kuokalla on vielä vaikeampaa.
Oikeankokoisen ja -pituisen maaporan avulla saat juuri
sopivan reiän joka kerralla. Sipuleille ja pienille ruukkutaimille suosituksemme on Bulb Auger & Bedding Plant
Tool.

Tämä pora on suunniteltu niin, että voit istuttaa kukkasipuleita
ja pieniä yksivuotisia kasveja paljon nopeammin kuin lapiolla tai
puutarhakuokalla, ja se hienontaa mullan, jotta kasvien juuret pääsevät paremmin kosketuksiin maan kanssa.
TÄMÄ PORA ON TÄYDELLINEN KUKKIEN ISTUTUKSEEN
Kukkien istutuspora hienontaa mullan– tämä tekee reikien täyttämisestä nopeaa ja helppoa ja takaa kasvien juurille hyvän kosketuksen
maan kanssa – loistava tapa totuttaa ne uuteen kasvupaikkaan.
Tämä istutuspora on ihanteellinen työkalu, jota pientaloasukkaat ja
puutarhurit voivat käyttää säästääkseen selkäänsä toistuvilta taivutuksilta. Se sopii hyvin pienten yksivuotisten kasvien istuttamiseen
astioihin tai penkkeihin.
TÄMÄ KUKKIEN ISTUTUSTYÖKALU TEKEE
PUUTARHANHOIDOSTA HELPPOA
Kukkien istutusporan halkaisija on 51 mm ja pituus 178 mm. Se on
valmistettu kokonaan teräksestä ja maalattu kiiltävän mustaksi.
Istutusporassa on vankkatekoinen 16 mm teräsakseli, jonka päässä
on 9,5 mm liukumaton kuusiokara.
Tämä istutuspora sopii useimpiin sähkö- tai akkuporakoneisiin –
kiinnitä pora istukkaan ja olet valmis kaivamaan.

5. MAATÄYTTÖ ON HELPOMPAA

Kuoppien kaivaminen istutusta varten on vain osa työtä.
Jokainen kuoppa on myös täytettävä. Maaporat nopeuttavat ja helpottavat tätä tehtävää, koska ne hajottavat
paakkuisen maan poratessasi, kun taas lapiot ja kuokat
jättävät maaperän kokkareiksi, jotka on murskattava
ennen kuoppien täyttöä. Säästä itsesi ylimääräiseltä
maanmuokkaustyöltä ennen täyttöä ja käytä sen sijaan
maaporaa murentaaksesi paakut jo kaivaessasi!
6. MAAPORA HELPOTTAA RIKKAKASVIEN TORJUNTAA

Puutarhanhoidon tuottavuuden lisääminen on muutakin
kuin helpompaa istuttamista. Sinun tulee huomioida
myös rikkakasvien torjuntaan kuluva aika – erityisesti
tämä koskee syväjuurisia rikkakasveja, kuten voikukkia.
Mikä pahinta, voikukat ja muut rikkakasvit, joilla on
suuret pääjuuret, kasvavat usein takaisin, jos osa juuresta jää maahan. Myös tässä maapora voi auttaa sinua
olemaan tuottavampi. Käytä pientä poraa maan pehmittämiseen suurten juuristojen ympäriltä ja huomaat,
että rikkakasvin poistaminen on paljon nopeampaa ja
helpompaa.
Edellä mainitut ovat ensisijaisia tapoja käyttää maaporaa
puutarhanhoidon helpottamiseen, mutta nämä työkalut
voivat auttaa monella muullakin tavalla. Tutustu Power
Planterin malliston eri kokoihin ja pituuksiin saadaksesi
selville, mitkä poramallit toimivat parhaiten juuri sinun
tuottavuutesi hyväksi.

ISTUTUSPORA
KUKKASIPULEILLE JA
ASTIATAIMILLE
76 x 178 mm (3” x 7”)

DeWalt 996

Tämä maapora on juuri oikean kokoinen, jotta voit istuttaa enemmän
kukkasipuleita lyhyemmässä ajassa kuin käsin. Sipulien istutuspora
sopii täydellisesti 76 mm astiataimien istutukseen. Säästä aikaa.
Säästä selkääsi.
SIPULIEN ISTUTUKSEN ERIKOISTYÖKALU PUUTARHAAN
Tee-se-itse-istuttajat voivat antaa kasveilleen paremman kosketuksen
maahan ja vähentää taimihukkaa helposti tällä istutusporalla.
Poran halkaisija on 76 mm ja pituus 178 mm. Se on suunniteltu jättämään pieni määrä irtomaata kuopan pohjalle kaivettaessa, jotta uusi
kasvi saa hyvän alun kasvulle..
TÄYDELLINEN KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ PORA KAIKKIIN PROJEKTEIHIN
Tämä pora on loistava apu talon pieniin töihin – kuten sekoittamaan
litroittain maalia, laastia, ruohonsiemeniä tai lannoitetta. Voit istuttaa
kukkasipulit ja 76 mm astiataimet ja tehdä lukemattomia muita töitä
samalla työkalulla. Tämä kädessä pidettävä maapora on hyödyllinen
myös maalinsekoittimena ja monissa muissa projekteissa.

DIY GURU -MAAPORA
76 x 305 mm (3” x 12”)

Sen lisäksi, että tämä puutarhapora voi tehdä kaivamisesta ja
istuttamisesta puutarhassasi paljon helpompaa ja nautinnollisempaa, se tarjoaa myös kaiken, mitä tarvitaan monien muiden
töiden hoitamiseen talossasi. Sekoita maali, laasti, lannoite tai jopa
betoni hetkessä. Koska se sopii useimpiin akkuporakoneisiin, voit
työskennellä käytännössä missä tahansa..

DeWalt 996

HANKI TÄYDELLINEN KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ
PORA KAIKKIIN PROJEKTEIHIN
Tämä pora on loistava apu talon pieniin töihin – kuten sekoittamaan
litroittain maalia, laastia, ruohonsiemeniä tai lannoitetta. Voit istuttaa kukkasipulit ja 76 mm astiataimet ja tehdä lukemattomia muita
töitä samalla työkalulla. Tämä kädessä pidettävä maapora on hyödyllinen myös maalinsekoittimena ja monissa muissa projekteissa.
DIY Guru -poran halkaisija on 76 mm ja pituus 305 mm. Se on suunniteltu jättämään pieni määrä irtomaata kuopan pohjalle kaivettaessa,
jotta uusi kasvi saa hyvän alun kasvulle. Porassa on vankka 2,5 mm
-nousulla varustettu kierukka, 9,5 mm liukumaton kuusiokara ja
kiiltävä musta maalipinta. Siinä on myös 16 mm keskiakseli, joka on
valmistettu kokonaan teräksestä.
DIY-poramme sopii useimpiin akku- tai sähköporakoneisiin. Se on
myös helppokäyttöinen – kiristä istukka poran kiinnittämiseksi ja
olet valmis kaivamaan.

PITKÄ KUKKASIPULIEN
ISTUTUSPORA
76 x 610–1219 mm
(3” x 24”–48”)
DeWalt 996

Istuta sipulit ja 76 mm astiataimet nopeammin kuin koskaan
ennen tällä erikoisporalla, joka on myös täydellinen tolpanreikien
kaivamiseen sekä paljasjuuristen puiden ja pensaiden istuttamiseen. Se on myös hyvä valinta muihin tehtäviin, kuten beach volley
-verkon ja aurinkovarjojen pystyttämiseen tai reikien poraamiseen
jalkakäytävien alle kastelulinjoja varten..
HANKI TEHOA JA MONIPUOLISUUTTA
Puutarhatöiden lisäksi tämä työkalu tekee ihmeitä aurinkovarjojen
pystytyksessä hiekkaan tai rantahiekkaan. Se helpottaa ja tehostaa
beach volley -verkkojen asennusta tai reikien poraamista jalkakäytävien alle kastelulinjoja varten.
Sipulien istutusporan halkaisija on 76 mm ja pituuksia on saatavana
610 mm, 762 mm, 914 mm tai 1219 mm. Siinä on myös 305 mm – 457
mm pituinen luja 2,5 mm -nousulla varustettu kierukka vahvalla 16
mm akselilla, joka on valmistettu kokonaan teräksestä.
Voit varustaa poran sopimaan 9,5 mm tai 13 mm poraistukkaan, tai
käytä säädettävää putkikaraa (jotta yksi kaira sopii useisiin porakoneisiin). Kovempia maaperäolosuhteita, kuten hiekkaa, savea ja
löysää kivistä maata varten voit lisätä lujatekoisen kärjen, joka on
valmistettu hankauksenkestävästä materiaalista.
Tarvitsetko porakoneen uudelle porallesi? Kestävä DeWalt 996 sopii
täydellisesti tähän malliin.

SUURTEN SIPULIEN
ISTUTUSPORA
102 x 711 mm (4” x 28”)

DeWalt 460

Kun kiinnität tämän maaporan suureen sähköporakoneeseen, voit istuttaa suuret sipulit ja astiataimet poikkeuksellisen helposti. Ammattilaislaatuisessa pitkävartisessa sipulien
istutusporassa on 2,5 mm -nousulla varustettu kaksoiskierukka, mikä kaksinkertaistaa poran tehon. Olitpa sitten
viherrakentamisen ammattilainen tai viikonloppupuutarhuri, jolla on paljon pinta-alaa käytettävissään, tämä maapora
tekee työstäsi paljon helpompaa.

1 LITRAN ASTIATAIMIEN
ISTUTUSPORA
127 x 711 mm (5” x 28”)
DeWalt 460

TÄYDELLINEN SIPULIEN ISTUTUSTYÖKALU
Suurten sipulien istutusporamme on tehokas ja ammattimainen työkalu suurten sipulien ja astiataimien nopeampaan ja
tehokkaampaan istuttamiseen. Sipulille reiän tekevän poran
halkaisija on 102 mm ja pituus 711 mm. Siinä on lujatekoinen
25 mm akseli, joka on valmistettu 100 % teräksestä, ja voit
valita joko 13 mm liukumattoman kuusiokaran tai säädettävän
putkikaran.
Sovita putkikarainen pora erikokoisiin porakoneisiin tai
moottoriin adapterien avulla. Säädettävissä putkikaraisissa
maaporissamme 2 reikää, joissa on tapit asennusta varten,
ja ne sopivat moottoreihin 19 mm akselilla. Tämä on älykäs
vaihtoehto viherrakentamisen ammattilaisille tuottavuuden
maksimointiin.
Suosittelemme, että käytät isoa sähköporakonetta tai moottoria, jossa on 13 mm kuusiokara. Moottoria käytetään säädettävän putkikaran kanssa. DeWalt 460 60 V porakonesetti antaa
tarvitsemasi tehon.
MONIPUOLINEN JA KESTÄVÄ MAAPORA TOLPANREIKIÄ
VARTEN
Kovalla kärjellä (THD) varustettu putkikarainen maapora on
tämän mallin kestävin ja monipuolisin vaihtoehto. THD-kärki
on vaihdettavissa, kuten myös poran kärkiosa. Tämä mahdollistaa helpomman ja kustannustehokkaamman tavan pitää
työkalu huippukunnossa.

Viherrakentamisen ammattilaisten tarpeisiin suunniteltu maapora tarjoaa tarvittavan voiman ja kestävyyden 127 mm ja 152
mm astiataimien nopeaan ja tehokkaaseen istutukseen. 2,5 mm
-nousulla varustettu kaksoiskierukka tekee siitä kaksi kertaa
nopeamman kuin yhden kierukan maaporat.
ISTUTA 127 MM – 152 MM ASTIATAIMET NOPEAMMIN
Tämän istutusporan halkaisija on 127 mm ja pituus 711 mm. Se on
saatavana 13 mm liukumattomalla kuusiokaralla tai säädettävällä
putkikaralla.
Kestävin ja monipuolisin vaihtoehto tästä maaporasta on erikoislujalla kärjellä (THD) varustettu putkikarainen pora. THD-kärki
on vaihdettavissa, samoin kuin poranterän kärkiosa – tämä tekee
työkalun huippukunnon säilyttämisestä helpompaa ja kustannus
tehokkaampaa.
Suosittelemme, että käytät moottoria, jossa on 13 mm kuusiokara.
Moottoria käytetään säädettävän putkikaran kanssa. Putkikarassa
on kaksi reikää, joissa on tapit asennusta varten.
Tutustu adaptereihin, jos haluat sovittaa putkikaralla varustetun
maaporan erikokoiseen porakoneeseen tai moottoriin. DeWalt 460 
60 V porakonesetti antaa tarvitsemasi tehon.

4 LITRAN ASTIATAIMIEN
ISTUTUSPORA
178 x 711 mm (7” x 28”)

DeWalt 460

Maapora tolpanreikiä varten on ammattimaisen
viherrakentajan valinta 4 litran astiataimia ja pensaita
varten. Se sopii hyvin myös reikien tekemiseen 100 x 100 mm
aitatolppia varten. Maapora on suunniteltu jättämään tilaa
betonille tolpan ympärille kuoppia kaivettaessa. Tässä raskaan
sarjan maaporassa on 32 mm akseli, joka on valmistettu 100 %
teräksestä.

8 LITRAN ASTIATAIMIEN
ISTUTUSPORA
203 x 711 mm (8” x 28”)

TÄYDELLINEN MAAPORA TOLPPIA JA 4 LITRAN ASTIATAIMIA
VARTEN
Tämän maaporan pituus on 406 mm tai 711 mm (valintasi mukaan)
ja halkaisija 178 mm. Tolpanreikien porassa 32 mm akseli, joka
on valmistettu 100 % teräksestä, ja 2,5 mm -nousulla varustettu
kaksoiskierukka.
MONIPUOLINEN JA KESTÄVÄ MAAPORA TOLPANREIKIÄ VARTEN
Tolpanrekien pora on saatavana 13 mm liukumattomalla kuusio
karalla tai säädettävällä putkikaralla. Kestävin ja monipuolisin
vaihtoehto tästä tolpanreikien porasta on erikoislujalla kärjellä
(THD) varustettu putkikarainen pora.
THD-kärki on vaihdettavissa, samoin kuin poranterän kärkiosa –
tämä tekee työkalun huippukunnon säilyttämisestä helpompaa ja
kustannustehokkaampaa.
Suosittelemme käyttämään tämän tolpanreikien poran kanssa
polttomoottoria – mutta voit käyttää myös suurta sivukahvalla
varustettua sähköporakonetta.
Säädettävällä putkikaralla varustetut maaporamme sopivat kaikkiin porakoneisiin, joissa on 13 mm tai suurempi istukka (tai mihin
tahansa porakoneeseen, jossa on kierrekara), kun ne ostetaan
yhdessä adapterin kanssa. Suosittelemme käyttämään tätä maa
poraa polttomoottorilla – pora sopii mihin tahansa polttomoottoriin, jossa on 25 mm akseli.
Sinun ei tarvitse enää etsiä porakonetta uudelle porallesi. DeWalt
460 60 V porakonesetti antaa tarvitsemasi tehon.

8 litran astiataimien istutuspora on viherrakentajan ihanteellinen työkalu 8 litran astiataimien istuttamiseen. Sen avulla
voit myös istuttaa useita sipuleita samaan reikään. Tämän
suuren maaporan halkaisija on 203 mm ja pituus 711 mm.
Siinä on lujatekoinen 32 mm keskiakseli, joka on valmistettu
kokonaan teräksestä, 305 mm kestävä, 2,5 mm -nousulla
varustettu kaksoiskierukka (mikä antaa lisätehoa verrattuna
yhteen kierukkaan) ja kiiltävä musta maalipinta.
SUURETKIN REIÄT HELPOSTI
Tämä istutus- ja maapora on varustettu säädettävällä putkikaralla
ja sopii polttomoottoreihin 25 mm akselilla.
Säädettävällä putkikaralla varustetut maaporamme sopivat kaikkiin 13 mm poraistukoihin (tai suurempiin istukoihin), kun niiden
kanssa hankitaan kuusioadapteri, ja ne sopivat kaikkiin porakoneisiin, joissa on kierrekarapää, kun niihin hankitaan kierreadapteri.
Sinun ei tarvitse enää etsiä porakonetta uudelle porallesi. DeWalt
460 60 V porakonesetti antaa tarvitsemasi tehon.

DeWalt 460

ERIKOISSUURI MAAPORA
229 x 711 mm (9” x 28”)

Erikoissuuri maaporamme on suunniteltu erityisesti 12 litran astia
taimien istuttamiseen ja sitä voidaan käyttää myös reikien tekemiseen 150 × 150 mm tolppia varten. Tämä ammattilaisten laadukas
maapora jättää ylimääräistä tilaa, kun kaivat kuoppia astiataimille
– se edesauttaa kasvuunlähtöä ja vähentää taimihukkaa.
HOIDA SUURIMMAT KAIVUTYÖT HELPOSTI
Tässä erittäin suuressa maaporassa, jonka halkaisija on 229 mm ja
pituus 711 mm, on kestävä 32 mm keskiakseli, joka on valmistettu
100 % teräksestä, ja 305 mm pituinen 2,5 mm -nousulla varustettu
kaksoiskierukka (antaa kaksinkertainen kaivutehon yhteen kierukkaan
verrattuna).
Maa- ja istutuspora on varustettu säädettävällä putkikaralla, ja se sopii
kaikkiin 13 mm poraistukoihin – tai suurempiin istukoihin – kun sen
mukana hankitaan kuusioadapteri.
Lisäksi maapora sopii mihin tahansa kierrekaralla varustettuun pora
koneeseen, kun sen mukana hankitaan kierreadapteri.
Suosittelemme käyttämään tätä maaporaa polttomoottorilla – pora
sopii mihin tahansa polttomoottoriin, jossa on 25 mm akseli.
Sinun ei tarvitse enää etsiä porakonetta uudelle porallesi. DeWalt 460
60 V porakonesetti antaa tarvitsemasi tehon.

DeWalt 460

DEWALT 996 20V MAX* XR®
3-NOPEUKSINEN AKKU-/
ISKUPORAKONE

DEWALT 460 FLEXVOLT
60V MAX* VSR
AKKUPORAKONESETTI

DeWalt 996 -porakoneessa yhdistyy vankka teho ja
passiivinen turvallisuus. Nopeusalue 450 – 2 000 r/min
mahdollistaa kovan maan poraamisen yhtä helposti kuin ruuvin vääntämisen. Setti sisältää laturin,
sivukahvan ja kantolaukun. Tämä on paras porakone
Power Planterin 2” ja 3” maaporia varten.

Tässä on tarvitsemasi ratkaisu erityisen raskaita
puutarhan ja viherrakentamisen töitä varten. Saat
60-volttisen johdollisen koneen voiman ja akkukäytön
vapauden. Vain Power Planter tarjoaa tämän DeWalt
60 V erikoissetin, johon sisältyy kantolaukku ja
vara-akku. Toimii KAIKKIEN Power Planter -maaporien
kanssa (halkaisija 2” – 9”).
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