
Täysin uudentyyppinen ratkaisu 
soveltuu niin penkkien, roska-
korien, liikennemerkkien, aito-
jen, kaiteiden, mainostaulujen, 

jalkapallomaalien kuin monien muiden 
julkiseen käyttöön tarkoitettujen rakentei-
den asennukseen, Kari Nyyssönen Helsin-
gin Pihaleikkiväline Oy:stä kertoo. 

Kun katuympäristöön ja piharakentami-
seen halutaan huoliteltua ilmettä, Ferra-
dix on oiva ratkaisu. Erilaisten läpivienti- 
ja peitelevyjen avulla lopputuloksesta tulee 
viimeistelty. Ferradix valmistetaan Saksas-
sa Sträb GmbH & Co. KG:n toimesta, ja 
sen erikoisrakenteille on myönnetty pari-
kymmentä patenttia. Se onkin muualla Eu-
roopassa ollut jo pitkään julkisenpuolen 
viher- ja katurakentajien suosiossa. 

Ferradix on myös ympäristöystävällinen 
vaihtoehto. Betonituotannon on laskettu 
aiheuttavan 6–9 % CO2-päästöistä. Tuo-
tanto kuluttaa niin ikään väheneviä hiekka-
varantoja. Ferradix ALPHA ja COUNTRY 
-ankkureilla asennus voidaan tehdä täysin 
ilman betonia ja Ferradix CITY -ankku-
rilla betoninsäästö 80 prosentin luokkaa. 
Galvanoidusta teräksestä valmistetut ank-
kurit ovat 100 % kierrätettäviä. 

Huomattavat kustannussäästöt
Ferradix on nerokkaan helppo asentaa. 
Asennus tapahtuu maanpinnan tasolta, ja 
sujuu muutamassa minuutissa. Perintei-
seen betoniasennukseen verrattuna Ferra-
dix on myös kustannustehokas vaihtoehto. 
Ferradix-ankkuri voidaan käyttää lisäksi 
uudestaan ja tuotteen vaihtaminen on no-
peaa patentoidun kartiorenkaan avulla.  

Tuoterepertuaariin kuuluu erilaisia ank-
kurimalleja maapohjan ja käyttökohteen 
mukaan. Erikoisankkureista löytyy kään-
töankkuri, johon voidaan väliaikaisesti 
kiinnittää esimerkiksi mainos- tai vaalitau-
luja. Puuaidoille on suunniteltu omat ank-

kuriratkaisunsa, samoin kuin työmaa-aito-
jen siistiin ja turvalliseen kiinnittämiseen. 
Helsingin Pihaleikkivälineen kautta saa 
myös mittatilausankkurit asiakkaan kiin-
nitystarpeen mukaisesti.

Vakioankkureiden suosituimpia mal-
leja ovat Alpha-, City ja Country-ankku-
rit. ALPHA-ankkureiden asennus tehdään 
suoraan maapohjaan tai asfalttialueelle il-
man betonia. Alpha -malleja löytyy eriko-
koisille asennusputkille mm 50 Ø, 60 Ø, 76 
Ø, 80 Ø, 90 Ø ja 100 Ø. Ankkuripituudet 
vaihtelevat mallin mukaan 300–800 mm. 
Mallistossa on myös pehmeään maaperään 
tarkoitettu ankkuri alatartunnalla. 

CITY-ankkuri on tarkoitettu betonikan-
nelle tai kiveykselle. Se säästää betonia 80 
prosenttia. Ankkuria löytyy asennusput-
kille kokoluokissa mm 60 Ø, 76 Ø, 90 Ø. 
Ankkuri on vain 300 mm pitkä ja ankkuri-
pää pyöristetty, mikä ehkäisee kaapelivau-
rioita. Uutuusmalli COUNTRY on suun-
niteltu aita-asennuksiin. Asennus tehdään 
ilman betonia. Sarjassa on kaksi erilais-
ta ankkuripituutta 60 ja 80 cm. Country 
-aita-ankkuri käy niin pyöreille kuin suo-
rakaiteen muotoisille aitatolpille. Asennus 
sujuu vain muutamassa minuutissa, ilman 
mitään kaivamista. Ferradix COUNTRY 
-ankkurointi on erinomainen vaihtoehto 
puistoalueille, koska ankkurointitapa sääs-
tää aidan vieressä olevien puiden juuria.

Helppo asentaa
Asentaminen tapahtuu kolmessa vaihees-
sa: tee reikä maahan, asenna ankkuri ja 
tuote, sekä tarkasta kiinnitys.

– Ferradix-ankkuri asennetaan maan-
pinnan tasolta, mikä helpottaa merkittä-
västi asennustyötä. Asentaminen suorite-
taan täryvasaralla ja siihen kiinnitetyillä, 
karkaistusta teräksestä valmistetulla Fer-
radix Pilot -putkella ja lyöntiadapterilla, 
Nyyssönen kertoo. 

Pilot-putken avulla tehdään maahan rei-
kä ankkuria varten. Putki pureutuu myös 
kovaan ja jopa hieman jäätyneeseenkin 
maahan. Lyöntiadapteria käyttäen Ferra-
dix-ankkuri asennetaan reikään. Tämän 
jälkeen asennettava tuote liitetään ankku-
riin. Asennettavan tuotteen putkeen sijoi-
tetaan EU-patentoitu kartiorengas, joka 
tiivistää asennusputken ja ankkurin kiin-
nityksen. Kartiorengas myös katkaisee put-
ken, mikäli vaikkapa auto törmäisi siihen. 

– Näin ankkuri pysyy maassa paikallaan 
ja uuden tuotteen, kuten liikennemerkin, 
vaihtaminen käy nopeasti, hän huomaut-
taa. 

– Lopputuloksen viimeistelee Ferra-
dix-ankkurin mukana toimitettava suoja-
levy, jonka avulla kokonaisuudesta tulee 
siisti ja kerralla valmis. Asennuksesta ker-
tova video löytyy nettisivuiltamme, Kari 
Nyyssönen vinkkaa.

Ferradix CITY -ankkuri asennetaan be-
tonikansille tai kiveyksille. Tällöin ank-
kuria varten leikataan pintaan kolo. Kos-
ka CITY-ankkuri on vain 300 mm pitkä, 
betonia tarvitaan vain noin 20 prosenttia 
normaaliin betoniasennukseen verrattuna. 
Ferradix COUNTRY -ankkuri asennetaan 
samalla tavalla kuin ALPHAKIN, mutta ai-
tatolpan ja ankkurin sisäputken väli täyte-
tään 1–3 mm hiekalla ja tolppakiinnitys 
varmistetaan ankkuriin kuuluvilla ruuveil-
la, jotka sijaitsevat ankkuriputken sivuilla. 

Ferradixilla on laaja valikoima läpivien-
ti- ja suojalevyjä, joita on saatavilla eri vä-
reissä. Niiden avulla voi luoda yksilöllistä 
ilmettä yleisnäkymään. Suojalevyt mah-
dollistavat myös asennetun tuotteen pois-
tamisen väliaikaisesti, jolloin asennuskoh-
dasta saadaan siisti ja turvallinen.

Ferradix-asennusankkurilla 
säästät aikaa ja rahaa

Uudella, korkealuokkaisella Ferradix-ankkurilla 
asentaminen käy vaivattomammin ja kustannus-
tehokkaasti.

Ferradix® Alpha -ankkuri asennetaan 
ilman betonia muutamassa minuutissa.

Oikea ankkuri joka kohteeseen
Tarvittava asennusankkureiden määrä ja 
koko riippuvat hyvin paljon sellaisista te-
kijöistä kuten maan tyyppi, ankkuroitavien 
esineiden koko ja paino sekä lumikuorma 
ja tuulenpaine.

– Ferradix-valikoimaan on helppo tutus-
tua Helsingin Pihaleikkiväline Oy:n netti-
sivuilla tai tilaamalla esitteemme, Nyyssö-
nen kertoo.

Helsingin Pihaleikkiväline Oy asentaa  
kaikki edustamansa tuotteet, joita ovat 
Spiel-Bau -leikkivälineet, Giro Vitale – 50+ 
-kuntoiluvälineet, Michow -ympäristöka-
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Ferradix® -lisävarusteilla saa mm. 
työmaa-aidat asennettua turvallisesti.

lusteet sekä Percussion Play -ulkosoitti-
met. 

Myös Ferradix-ankkureita on saatavissa 
asennettuna asiakkaan kohteeseen.

– Ottamalla yhteyttä etsimme kanssanne 
kohteeseenne sopivat ankkurit, Kari Nyys-
sönen lupaa. ❒

www.leikkivaline.fi

Kansilevyillä viimeistellään 
siisti yleisilme.

 Ferradix® 
COUNTRY 
aita-ankkuri

Ferradixilla asennus onnistuu helposti valmiille pinnalle. 
Aita asennettuna Helsingin Jätkäsaaressa.

Patentoidun kartiorenkaan 
ansiosta liikennemerkin 
vaihtaminen sujuu nopeasti.


