
WE DON‘T STOP AT BARRIERS





Ladattava turvavalo
Vilkku-tai pysyvä valo,
Hämäräkytkin automaattiseen käyttöön.

PRODUCT CODE: 801927

Skipper wall & magnetic 
nauhanpään kiinnitys
PRODUCT CODE:  

W/RECEIVER01 
(RUUVATTAVA)801930 

M/RECEIVER01 
(MAGNEETTINE)801931

Skipper wall & magnetic 
Skipper kasetin kiinnitykseen

PRODUCT CODE:  

W/SUPPORT01 (WALL VERSION),  

M/SUPPORT01 (MAGNETIC VERSION)

Tolpan huppu ja A4 kyltin pidin
PRODUCT CODE: 801924

Max 75mm halkaisijaltaan olevien 
pumppu-tai muitten pullojen 
kiinnitysteline. 
PRODUCT CODE: 801943

Curved cord strap holder/
receiver
Skipper XS kasetin kiinnitykseen pyöreisiin pylväisiin tms.

PRODUCT CODE: 801937
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Kiinteällä- tai magneettisella kiinnityksellä.
Kasetin kiinnitys telineeseen pikalukituksella 



Skipper kasetti
Nauhan pituus 9 m
PRODUCT CODE: 801920

Tolppa ja jalusta

PRODUCT CODE: 801922 (tolppa), 

801923 (jalusta)

Skipper tuotteet ulkokäyttöön

Skipper tiekartio

PRODUCT CODE: 801925

Skipper A4 kyltinpidin

PRODUCT CODE: 801926

The Skipper XS kasetti
Nauhan pituus 9 m
PRODUCT CODE: 
PUN/VALK 801933
MUSTA/KELT. 801934

Puristin kasetin kiinnitykseen 
tai nauhan vastaanotin
PRODUCT CODE: 801936

Skipper tuotteet sisäkäyttöön

Imukuppikiinnitys tai nauhan
vastaanotin
PRODUCT CODE: 801935

Elastinen köysikiinnitin, 
magneettinen 
PRODUCT CODE: 801936

Skipper jätesäkkiteline

PRODUCT CODE: 801940

Skipper jakelija/
säilytysastia
PRODUCT CODE: 801941

Skipper products for waste & safety management

Imukuppikiinnittimeen
pidike lisävarusteille 
PRODUCT CODE: 801944

Pidike lisävarusteille tolppaan

PRODUCT CODE: 801943



Soft-touch lukitusnappula estää nauhan 
uloskelautumisen tuulisissa olosuhteissa. 

Skipper. The professional’s safety product of choice

Skipper on avain täydelliseen kulunohjaukseen. 

Skipperin  9 metriä nauhaa sisältävän kelan kiinnitys on mahdollista 

myös lähes kaikkiin standardi liikennekartioihin maailmanlaajuisesti.

Korkealaatuiset materiaalit, mukaanlukien nauha ja soft-touch osat,

jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä, tekevät Skipper kaseteista

erittäin kestääviä ja luotettavia.

Monikäyttöinen kasetti on käytössä useilla eri teollisuuden aloilla, rakennuksilta

lentokentille ja laivasatamiin, tapahtumista kiinteistöhuoltoon ja moniin muihin 

Kotelon, tolpan ja keilan erikoisvärit: green, red, blue, silver, yellow

TAPE OPTIONS: red & white, black & yellow, green & white, blue & white, 
black & yellow ‘CAUTION’, red & white ‘DANGER’

Erikoistilauksesta



Skipper kaareva ja magneettinen köysikiinnike

Skipper kaareva ja magneettinen köysikiinnike ovat osa Skipper XS tuote-osastoa, 

mutta on myös käyttökelpoinen käytettäessä jätekierrätys ja säilytys tuotteiden kiinnitykseen.

Joustava köysi antaa hyvin tukevan kiinnityksen kiristyssiteellään.

Jäte- ja säilytysastiat voidaan kiinnittää suoraan kiinnittimeen. 

Tällä saadaan erittäin  joustava alusta kiinnitykseen rakennustelineisiin, puihin, 

hyllyihin ja tolppiin.  

 

Height Width Depth Weight
105mm 131mm 40mm 85g

Skipper köysikiinnike (curved)

Height Width Depth Weight
105mm 131mm 19mm 100g

Skipper köysikiinnike (magnetic)
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Pesuainetelineeseen voidaan laittaa maksismissaan 75mm halkaisijaltaan olevat pumppuannostelijat.

Teline on suunniteltu alueille, joilla on tarvetta aurinkorasvoille, tai käsideseille ym. 

Pesuaineteline voidaan helposti kiinnityskiskollaan kiinnittää muihin Skipper tuotteisiin kuten 

köysikiinnikkeeseen, imukuppikiinnikkeeseen, seinäkiinnikkeeseen - kuten myös Skipper kasettiin 

itseensä.                            

Skipper pulloteline

Height Width Depth Weight
109mm 80mm 90mm 60g
 

Skipper pulloteline



Height Width Depth Weight
240mm 145mm 145mm 795g

Skipper kasetti
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Skipper tolppa ja jalusta täydentävät  Skipper kasetin, sen tyylikäs ja ammattimainen ulkonäkö

näyttää hyvältä missä tahansa ympäristössä, sisällä ja ulkona.

Tolppa myydään kahdessa osassa helpomman kuljetuksen ja varastoinnin takia, jalusta voidaan täyttää 

vedellä tai hiekalla paremman  pystyssä pysymisen takaamiseksi, jonka jälkeen tolppa 

kiinnitetaan ja lukitaan jalustaan kiertämällä.

Skipper kasetti tai suojakupu kiinnitetään tolppaan pikalukituksella.

Kierrätys- ja säilytysastiat voidaan kiinnittää lisävarusteisella tolppapidikkeellä tolppaan.

Tulevaisuuden tolppa ja jalustajärjestelmä

COLOUR OPTIONS: green, red, blue, silver, yellow

Height Width Depth Weight
1000mm 500mm 500mm 2.3kg

Skipper tolppa ja jalusta

Vakioväri

Erikoistilauksesta



Jäte- ja säilytysastian kiinnitys kiiltäville ja lasipinnoille helposti imukuppikiinnikkeellä ja 

siihen tarkoitetulla lisävarustekiinnikkeellä.

Lisävarustekiinnike antaa tarvittavan extra vahvistuksen täyden jäteastian tai

tai jakelijan kiinnitykseen ilman että imukuppikiinnike tai alusta vahingoittuvat.

Aseta imukuppi haluttuun alustaan ja liuuta lisävarustekiinnike paikalleen, jonka

jälkeen jäteastiat/ jakelijat voidaan liuuttaa paikalleen.

Skipper imukuppikiinnike

Height Width Depth Weight
180mm 160mm 62mm 190g

Imukuppikiinnikken tuki

COLOUR OPTIONS FOR SUCTION PAD: orange & black, all black
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 Kiinnike yksinkertaisesti liukuu tolppaan ja asettuu paikallensa.

Se luo alustan jäte-ja jakeluastioiden kiinnitystä varten muuttaen Skipper tolpan

täydellisesti varustelluksi, vapaastiseisovaksi turvallisuus- ja jätteenkierrätysasemaksi.

Lisävarustekiinnikkeen asennuksen jälkeen tolppa voidaan varustaa Skipper kasetilla

kuten normaalistikin tarjoten ainutkertaisen 9 metrin rajausnauhatolpan ja kierrätyspisteen

yhdistelmän.

Tolppaan tai Skipper kasettiin voidaan myös kiinnittää A4 kylttipidike.

Skipper tolppa ja lisävarustekiinnike

Height Width Depth Weight
185mm 191mm 131mm 415g

Skipper tolpan lisävarustekiinnike



The post & base cap

Jos kulunohjausnauhoja ei tarvita, antaa tolpan suojakupu
viimeistellymmän ulkonäön tolpalle. Voidaan käyttää myös 
Skipper tiekeilojen kanssa.        

Height Width Depth Weight
150mm 90mm 90mm 205g

Skipper tolpan suojakupu

COLOUR OPTIONS: orange, green, red, blue, silver, yellow
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Skipper tiekartio   pesee ominaisuuksillaan kilpailijat joka alueella.

Sen patentoitu muoto ohjaa tuulta ja lisää vakautta. 

Jalustaan voidaan vielä kiinnittää lisäpaino edelleen lisäämään tukevuutta ja vähentämään

tarvetta tupla-asennukseen.

Sen heijastimella on suurempi heijastavuus kuin perinteisillä prismaan perustuvalla 

heijastimella. Se on tukeva ja luetettava, kuten muutkin Skipper -tuotteet.

     

Skipper tiekartio. Vallankumouksellista ajattelua.



Jakelija/säilytysastia tarjoaa helpon tavan jaella esim. korvatulppia, suojalaseja tai hiusverkkoja.

Kuten jäteastikin, voidaan Skipper tolppaan kiinnittää kaksi astiaa käyttämällä tolppapidikettä.

Osana jäte-ja kierrätys systeemiä, voidaan astia kiinnittää myös seiniin, magneettisiin alustoihin, lasiin

ja kiiltäviin alustoihin imukupilla, pylväisiin köysikiinnikkeellä ym.
 

Skipper jakelija/säilytysastia

Height Width Depth Weight
255mm 230mm 263mm 740g

Skipper astia/jakelija
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Skipper jätesäkin kaulus on tukeva ja luetettava monikäyttöiseen jätteen kierrätykseen.

Maksimissaa kaksi jäteastiaa voidaan kiinnittää Skipper tolppaan tolppapidikkeellä.

Astia voidaan myös kiinnittää seiniin, tolppiin, puihin ym. käyttämällä erilaisia Skipper

kiinnikkeitä. 

Skipper jäteastia

Height Width Depth Weight
194mm 339mm 376mm 1.1kg

Skipper jätesäkkiteline



Skipper tiekartion kierredesign 
parantaa tuulen kestävyyttä
verrattuna standardikeiloihin,
tarkoittaen suurempaa tukevuutta
haastavissa ympäristöissä. 

Lisäpaino saatavissa lisätukevuuden 
saamiseksi. 

Skipper kartion heijastavuus on suurempi
normaalin tiekeilan.

Height Width Depth Weight
750mm 555mm 555mm 5.4kg

Skipper tiekeila
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Skipper seinä-ja magneettikiinnike ovat erittäin käyttökelpoisia lisävarusteita Skipper kasetille

ja ovat ideaalisia tilanteisiin, joissa tolppia tai keiloja ei voi käyttää.

Kiinnikkeitä on kahta versiota, seinäkiinnike, joka voidaan ruuvata paikalleen sekä magneettinen

ei jälkiä jättävä versio, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi ajoneuvoihin, hyllyihin ja muihin metallipintoihin.

Kiinnikkeen kiinnityksen jälkeen Skipper kasetti yksinkertaisesti työnnetään kiinnikkeeseen  

ja se lukittuu paikalleen. 

Pikalukitus estää tahttoma kasetin irtoamisen kiinnikkeestä.

Skipper seinä- ja magneettikiinnikkeet 

Height Width Depth Weight
168mm 124mm 133mm 170/275g

Skipper seinä/magneettiteline
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Modulaarinen jäte ja turvallisuusjärjestelmä

Patentoitu jäte-ja turvallisuudenhallinta tuotteet tarjoavat joustavan ja tehokkaan

ratkaisun, kiinnitys ja display lisävarusteilla.

Yhteensopiva muiden Skipper ja KSipper XS tuotteiden kanssa.
 



Skipper seinä- ja magneettikiinnikkeet

Vastaaottoklipsit toimivat nauhan kiinnikkeinä Skipper nauhakaseteille ja niihin voidaan myös kiinnittää

muita Skipper tuotteita, kuten esim. jäte-ja turvallisuudenhallinta tuote-osaston tuotteita.

Klipsit ovat saataville kahtena erilaisena versiona: magneettisena ja ei-magneettisena, ruuvattavana

versiona. Molemmat versiot ovat varustettu kumisilla talloilla pinnan suojelemiseksi naarmuilta ym.

Vedä vain nauha Skipper tai Skipper XS kasetista ja liuuta nauhan pää kiinnikkeeseen. 

Näin ei tarvita toisia Skipper kasetteja, tolppia tai keiloja.

Height Width Depth Weight
100mm 80mm 23mm 45/60g

Skipper seinä/magneettivastaanotin
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Ladattava varoitusvalaisin

Monikäyttöinen LED varoitusvalo Skipper ja Skipper XS tuotteisiin.

Ideaaliratkaisu liikenteenohjaukseen, lentokentille ja teollisuuteen.

Valaisimessa on hämäräkytkin ja valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle hämärässä. 

Valaisinta voidaan käyttää myös manuaalisesti.

Kirkas LED valo voidaan kytkeä palamaan jatkuvasti tai vilkkumaan. Valaisimeen on integroitu

paikka ladattavalle akulle, joka voidaan ladata standardi adapterilla.

Kiinnitetään poistamalla Skipper kasetista ”hattu” ja kiertämällä valaisin sen paikalle. 

Height Width Depth Weight
122mm 140mm 140mm 360g

Skipper ladattava varoitusvalo



Imukuppikiinnitin / vastaanotin

Imukuppikiinnitin on suunniteltu käytettäväksi Skipper XS yksikön kanssa joko kiinnittämään

kasetti tai vastaanottamaan nauha. Voidaan käyttää myös standardi Skipper nauhan vastaaottamiseen.

Toimii myös jäte-ja jakeluastioiden kiinnitykseen.

Height Width Depth Weight
45mm 78mm 117mm 65g

Skipper imukuppi/vastaanotin

Skipper puristettava pidin/ vastaanotin

Puristuskiinnitintä käytetään Skipper XS yksikön kiinnitykseen tai nauhanvastaanottoon

esimerkiksi ovenkarmeihin, työpöytiin ym. 

Voidaan asentaa vaaka tai pystypintoihin.

Height Width Depth Weight
223mm 140mm 103mm 205g
   

Skipper clamp holder/receiver

COLOUR OPTIONS: orange & black, all black
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Skipper kaareva- ja magneettinen kiinnike

Köysikiinnike tarjoaa tukevan kiinnityksen puihin, tolppiin ym. venyvällä köydellä kiristettävä kiinnike.

Kaksi versiota, ei-jälkiä jättävä magneetti versio kulmikkaisiin pintoihin ja kaareva versio kiinnitykseen 

tolppiin ja muihin pyöreisiin pintoihin.

Köysikiinnikkeet ovat erittäin käyttökelpoisia sisä-ja varastokäyttöön, jossa ne on helposti 

kiinnitettävissä hyllyihinja pilareihin. 

Tomivat Skipper XS yksikön kiinnitykseen ja nauhanpään vastaanottoon.  

Height Width Depth Weight
105mm 131mm 40mm 85g

Skipper köysikiinnike (curved)

Height Width Depth Weight
105mm 131mm 19mm 100g

Skipper köysikiinnike (magnetic)



Tämä  julistetasku on suunniteltu käytettäväksi Skipper js Skipper XS yksiköiden kanssa.

Käytännöllinen muotoillu täydentää Skipper tuotelinjaa, antaen helpon tavan kertoa varoituksia,

viestejä ja suuntia. Työnnä A4 paperi polykarbonaatti taskuun ja liuuta se U-muotoiseen kehykseen.

Käännä ja irroita Skipper ja Skipper XS kaseteista ”hattu”osa ja kierrä kyltin pidin niiden sijaan.

Skipper A4 julistetasku

Height Width Depth Weight
348mm 266mm 28mm 480g

Skipper A4 julistetasku

E
X

T
E

R
N

A
L



Skipper XS kasetti. Pitää ympäristön turvallisena

Skipper XS tuotteet on kehitetty toimimaan monipuolisesti sisätiloissa,

kuten varastoissa, tuotantotiloissa. Ainutlaatuinen tuotevalikoima mahdollistaa

kiinnityksen kaikille sisäpinnoille, lasista pilareihin, tekien lähes kaiken mahdolliseksi.

Skipper XS kasetissa on sama 9 metriä nauhaa, kuin ulkokäyttöön tehdyssä Skipper

kasetissakin. Kasetissa on lisäksi kolme kiinnityspistettä antaen mahdollisuuden

kiinnittää kasetti moniin eri kulmiin, jokaista kiinnityspistettä voidaan käyttää, 

niin kiinnitykseen, kuin toisesta kasetista tulevan nauhanpään vastaanottoon.

TAPE OPTIONS: red & white, black & yellow, green & white, blue & white, 
black & yellow ‘CAUTION’, red & white ‘DANGER’



Height Width Depth Weight
126mm 145mm 145mm 700g

Skipper XS kasetti
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Feelfree Oy
Maahantuonti ja myynti

Atomitie 5 E
00370 Helsinki
feelfree@maxibit.fi
www.maxibit.fi


