aava-tuotteet
Aava-tuoteperhe on kotimainen tuoteinnovaatio, jonka on
suunnitellut ja tuottanut hämeenlinnalainen Gold-Cam Oy.
Tuoteperheeseen kuuluu haravaleikkuri ja vesistöpihdit sekä myös
yhteensopivat räystäspesuri, tiilikaton sammaleen poistaja, kattopesuri tasakatolle sekä valokatteelle ja lumenpudotin. Kaikkia tuotteita saa
yksitellen ja niihin on saatavilla lisäosia.
Tuoteperheen osat sopivat yleisimpiin markkinoilla olevien puutarhatyökalujen varsiin, kuten Fiskarsiin, Wolf-Garteniin, Gardenaan ja
Exeliin. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa!
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AAVA-VESISTÖPIHDIT
AAVA-VESISTÖPIHDIT on tarkoitettu vesistöjen puhdistamiseen
sinne kuulumattomista roskista ja jätteistä -järviin, jokiin, meriin,
kanaviin jne. Sitä voi käyttää laitureilta, venerannoista, kanavien
ja jokien rannoilta sekä veneestä. Sillä voi myös etsiä ja nostaa
vesistöihin jääneitä pyydyksiä kuten katiskoita, rapumertoja ja
verkkoja.
Vesistöpihdit ovat yhteensopiva samoihin teleskooppivarsiin kuin
muutkin Aava-sarjan tuotteet. Siinä on neljä tarttujaa eli 2 saksiparia
joiden pito- ja nostovoiman ansiosta veden alta voidaan nostaa painavia sekä pieniäkin esineitä.

AAVA

KUVAA - VALAISEE - POIMII
Laitteessa on kaapelikamera ja 1-2 lamppua.
Kaapelikamera voidaan asentaa matkapuhelimeen tai käyttää erillistä kamerayksikköä. Pihtien laukaisu tapahtuu vapauttamalla lukitsin
vetonarun avulla.

MOBIILIYHTEENSOPIVA
ERILLINEN KAMERA MAHDOLLINEN
KESTÄVÄ LINSSI JA KAAPELI

kamera

Nostettavan kohteen löydyttyä kynsien laukaisu tapahtuu vapauttamalla lukitsin vetonarun
avulla. Laitteen ”tuntosarvessa” on magneetti,
johon pienemmät metalliesineet tarttuvat.
Pihtien kiinnitysvoimalla nousee painavatkin
esineet pinnalle.

KEVYT LAUKAISU VETONARULLA
MYÖS PIENILLE METALLIESINEILLE
TARTTUU TIUKASTI

LAUKAISIN
Kamera-valo-adapterissa on kaapelikamera ja
lamput ja sitä voi käyttää pohjan tutkimiseen.
Se on kevyempi käyttää ja voidaan pitää mm.
liikkuvassa veneessä.

voimakkaat valot myös pimeään
myös liikkuvaan veneeseen
kevyt käyttää
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VESISTÖN SIIVOUKSEEN - AARTEIDEN ETSINTÄÄN
Vesistöpihteihin on saatavilla myös imukuppitarttuja. Sen avulla voi veden alta löydettyjä
sileitä esineitä nostaa pinnalle, kuten lasipulloja.
Imu- kupit on valmistettu joustavasta kumista.

TARTTUU SILEISIIN PINTOIHIN
ei riko esineitä
helppo kiinnittää

IMUKUPIT

Kaikki laitteen osat ovat liitettävissä kätevästi
markkinoiden yleisimpiin varsiin. Laitteen omat
kaapeliliitännät ovat vedenkestäviä ja helposti
mobiililaitteeseen liitettävissä. Liitännät kestävät kovaakin käsittelyä.

USEISIIN ERI VARSIIN SOPIVA
KAAPELI LIITETTÄVISSÄ PUHELIMEEN
VETTÄ KESTÄVÄT LIITÄNNÄT

LIITÄNNÄT

MATERIAALIT
Gold-Cam Oy
Rahkoilankatu 2 B
13220 Hämeenlinna

Kaikki metalliosat ovat ruostumattomia, alumiinia tai terästä. Vaihdettavia kuoria on saatavana pimeässä hohtavasta fosforoidusta muovista sekä erivärisistä joustavista kumiseoksista.
Alumiiniset sakset ja lonkerot saatavana anodisoituna eri väreillä.

RUOSTUMATTOMAT METALLIOSAT
VAIHDETTAVAT KUORET
ERI VÄRISIÄ KUMISEOKSIA
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PIHDIT KÄYTÄNNÖSSÄ
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