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YRITYKSEMME TOIMINTA

Toimintamme keskittyy asiakkaan luona tehtäviin asennus-  ja 
huoltotöihin. Näin asiakkaalle ei aiheudu turhia koneen  
kuljetuskuluja. Toiminta-alueenamme on koko Suomi.
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YRITYKSEMME VAHVUUDET

Laadukkaat toimintavarmat tuotteet  
Ammattitaitoinen asennus
Hyvin varustellut huoltoautot
Joustava palvelu – palvelemme myös virka-ajan ulkopuolella.

TUOTTEITAMME OVAT

Hebonilube-keskusvoitelujärjestelmät  
Dafo-sammutusjärjestelmät
BMAir ohjaamon suodatusjärjestelmät  
Eberspächer ajoneuvolämmittimet  
Flexxaire
Engcon myynti, huolto ja varaosat
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KONE JARE OY - INFO

Kone Jare Oy on perustettu vuonna 2005. Aloitimme keskusvoitelujärjestelmien  
myynnillä ja asennuksilla, ja keskityimme ainoastaan niihin muutaman vuoden ajan.  Sen 
jälkeen aloimme toimia myös sammutusjärjestelmien kanssa, ja myöhemmin  mukaan 
tulivat ohjaamon hengitysilmansuodatuslaitteet, ajoneuvolämmittimet  sekä Engcon 
rototiltit.

Toimintamme perustuu laitteiden myyntiin, asennukseen ja huoltoon koko Suomen  
alueella. Asennukset hoidamme aina itse.

Jo vuosien kokemus
TOIMINTAMME ON ALKANUT VUONNA 2005

Rautainen ammattitaito
OLEMME VARUSTELLEET JO YLI 10 000 

KONETTA!
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HEBONILUBE -KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄT

Hebonilube-keskusvoitelujärjestelmä on progressiivinen järjestelmä, jolla voidaan  
huolehtia luotettavasti esimerkiksi maanrakennus- ja maatalouskoneiden,  
kuorma-autojen sekä hakkuri- ja murskausyksiköiden voitelusta.

Järjestelmässä käytetään  
sähkötoimista korkeapaine-  
pumppua, joka syöttää rasvan  
pääjakajan kautta alajakajille,  
josta rasva menee itse  
kohteille. Jos yksikin voitelu-  
kohde on tukossa, niin  
järjestelmään kytketty  
ylipaineventtiili antaa tukok-  
sesta visuaalisen hälytyksen.

Järjestelmä on mitoitettu siten, että siinä pystytään käyttämään sellaisia rasvoja,  joita 
koneiden valmistajat suosittelevat: NLGI 2 ja NLGI 1 tai vaihtoehtoisesti myös  asiakkaan 
tottumuksien mukaan NLGI 00 ja NLGI 0.



2L säiliö, 12v/24v/230v

Pumput

4L säiliö, 12v/24v/230v 6L säiliö, 24v/230v 8L säiliö, 24v/230v
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Lisävarusteet  
ja varaosat

Jakajat
HUOLTO

JA ASENNUKSET

Meiltä yleisimmät varaosat  
suoraan autosta.

Toteutamme huollot asiakkaan luona  
paikan päällä – ei turhia koneen-  

siirtokuluja.
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DAFO -SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT

Työkoneet ovat erittäin alttiita tulipaloille, koska niissä on suuria määriä palavia  nesteitä 
ja niihin kertyy helposti suuret määrät palo kuormaa. Paras keino ehkäistä  vahingot on 
asentaa työkoneeseen konekohtaisesti suunniteltu Dafo Forrex
-sammutusjärjestelmä.

FORREX – optimaalinen sammutusjärjestelmä työkoneisiin

Sammute, jota käytetään FORREX-järjestelmissä, on suunniteltu ajoneuvokäyttöön.  Se 
sammuttaa palon tehokkaasti sekä palavissa nesteissä kuten diesel, bensiini ja  
hydrauliikkaöljy että palavissa kuitumaisissa aineissa kuten puu, turve ja hake.
Sammute vaimentaa nopeasti ja tehokkaasti liekit esim. vahingoittuneesta polttoai-  
neletkusta vuotavan polttoaineen tai vuotavasta hydrauliikkaletkusta roiskuvan  öljyn. 
Sammute muodostaa myös kalvon puumurskeen tai vastaavan päälle estäen  
uudelleensyttymisen. Palon jälkeinen siivoaminen on helppoa. Säiliöt eivät ole  
paineistettuja. Käytön jälkeen konetila voidaan pestä runsaalla vedellä.

Merkittävät konevalmistajat luottavat Dafo Forrex -sammutusjärjestelmään:  AtlasCopco, 
Kalmar, JohnDeere, Komatsu Forest, Ponsse, Mantsinen, Volvo, Scania,  MAN ja monet 
muut.

Dafo Forrex on vakuutusyhtiöiden hyväksymä sammutusjärjestelmä: FA-127 ja  
FA-128 sekä EC R107.
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Kone Jare on Dafon  
maahantuojan valtuutta-  
ma virallinen tarkastaja,  
ja tarkastuksia tehdään  

ympäri Suomen.



BMAir OHJAAMON SISÄILMAN SUODATUSJÄRJESTELMÄT

Suodatinjärjestelmä on tarkoitettu saastuneissa ja mahdollisesti vaarallisissa  
ympäristöissä käytettävän kaluston ohjaamoon. Ohjaamossa työskentelevän  
terveys on suoraan riippuvainen puhtaan hengitysilman tarjonnasta.

Puhumattakaan pölyn tuomista haitoista koneelle itselleen, esimerkiksi kivipöly  
aiheuttaa koneen elektroniikka- ja ilmantuottojärjestelmiin mahdollisesti  
peruuttamattomia vaurioita, joiden korjauskustannukset voivat nousta korkeiksi.

BMAir MAO-2

Suunniteltu erityisesti pieniin koneisiin.  
Integroitu karkea esisuodatus.
Suodattimessa erilliset osiot ilman erilaisille epäpuhtauksille.  
Kätevästi / joustavasti asennettavissa

BMAir MAO-6HC

Kattomalli
Erittäin tehokas / suuri kapasiteetti.
Monipuolinen järjestelmä - soveltuu käytettäväksi hyvin  
erilaisiin ympäristöihin.

BMAir MAO-8

Monipuolinen järjestelmä käytetään, kun ilmassa 
on  epäpuhtauksia ”keskiverto”-tasolla.
Kokonsa puolesta helposti asennettavissa, myös katolle.
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BMAir MAO-12

Erittäin haastaviin olosuhteisiin korkea määrä  
pölyä/epäpuhtauksia ilmassa.
Patentoitu itsepuhdistuva esisuodatin.
Suodattimet ilman eri epäpuhtauksille erillisessä lokerossa.  
Muotoilunsa ansiosta erittäin kestävä ja jämerä malli.

SUODATTIMET

Asbesti suodatinpaketti  
P3/H13

Aktiivihiili suodatinpaketit  
P3-ABE/K
P3-ABEK
P3-A/K Ammoniakki / orgaaninen jäte – kompostointi

Kysy meiltä lisää muista suodatinpakettivaihtoehdoista!

P1: ns. karkea suodatin
P3: suodattaa myrkyllisiä ilman epäpuhtauksia (esim. asbesti) EN 1822



The reversible fan for diesel engines
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FLEXXAIRE TUULETINSYSTEEMI

KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

AUTOMAATTINEN SIIPIEN 
KÄÄNTÖ

puhdistaa jäähdyttimen

MUUTTUVA 
ILMAVIRTA

säästää polttoainetta



Käyttökohteet Kuorma-autot ja kuormaajien ohjaamot  
Maatalous- ja maanrakennuskoneet  
Hakkuri- ja murskausyksiköt

Engcon rototiltti on kaivukoneen ”rannenivel”. Sen avulla  
kallistat ja pyörität kauhaa, mikä tarjoaa rajattomia  
mahdollisuuksia. Valitsemalla Engcon-kumppaniksesi Kone  
Jaren, sujuu asennukset ja huollot nopeasti kautta Suomen.

Engcon-ratkaisut kerralla kuntoon valtuutetulta osaajalta  Me 
pyrimme aina siihen, että käymme työmaalla vain  kerran: 
hoidamme asiakkaan ongelman kuntoon kerralla,  eikä 
jälkikäteen ole tarvetta tulla paikkailemaan
työtä puuttuneilla osilla. 11

EBERSPÄCHER AJONEUVOLÄMMITTIMET

Säästä konetta ja nauti mukavuudesta ajoneuvolämmitti-  
men avulla. Sulat ikkunat, lämmin sisätila, esilämmitetty  
moottori ja jopa esilämmitetty hydrauliikka.

Meiltä saat lämmittimet työkoneisiin ja muihin raskaan-  
kaluston tarpeisiin. Lämmitinmalleja on useita erilaisia.

Tarjoamme myös ilmalämmittimet esimerkiksi kuorma-  
autojen ohjaamoihin ja kontteihin, huoltoautoihin, trukkeihin  
tai mihin vain missä koetaan tarvetta ilmalämmittimelle.

ENGCON MYYNTI, HUOLTO JA VARAOSAT



Kone Jare Oy

0207 3534 53
www.konejare.fi  
konejare@konejare.fi

Iin 
toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan 
toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon  
itsepalveluvara
sto:

Terrafamen  
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines

Liikkuvan kaluston varusteet

OLLI JAARA

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

Boliden Kevitsan itsepalveluvarasto
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