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Gårdsklokke med øyeoppheng 

Gårdsklokke med rett aksel 

Gårdsklokke Eksklusiv med vinkelaksel 

Dia 370 mm  32 kg  Tone Cis 

Dia 395 mm  40 kg  Tone C 

Dia 418 mm  46 kg  Tone H 

Dia 440 mm  52 kg  Tone Ais 

Dia 470 mm  60 kg  Tone A 

Andre størrelser er tilgjengelige på forespørsel 

Dia 270 mm  15 kg 

Dia 305 mm  20 kg 

Dia 340 mm  30 kg 

Dia 380 mm  35 kg 

Dia 440 mm  50 kg 

Dia 480 mm  65 kg 

Dia 215 mm    8 kg 

Dia 270 mm  15 kg 

Dia 305 mm  20 kg 

Dia 340 mm  30 kg 

Dia 380 mm  35 kg 

Dia 440 mm  50 kg 

Dia 480 mm  65 kg 

Tekst og symboler kan støpes på klokken. Leveres som vist 

med øyeoppheng og støpt kolbe med øye for feste av tau. 

Returfjær for kolbe leveres som tilbehør. 

Støpes med kroneflens for montering ti l aksel. 

Tekst og symboler kan støpes på klokken. Leve-
res med helsmidd stålkolbe, aksel, kulelagre og 

ringestang for tau. Akselens lengde lages etter 
kundens ønske. 

Samme produksjonsmetode, klangbilde og profil som våre 

kirkeklokker. 6-bent krone. Tekst og symboler kan støpes på 
klokken. (Standard border inkludert). Leveres med helsmidd 

stålkolbe, vinkelaksel, kulelagre og ringestang for tau. Akse-
lens lengde lages etter kundens ønske. 

Automatikk for gårdsklokker 

Vi leverer også løsninger for automatisering av gårdsklokker. En gårdsklokke kan for eksempel be-

nyttes ti l å slå timeslag ti l valgte tider, ringe inn til matpause, fungere som ringe-/dørklokke, eller til-
kobles brann– eller innbruddsalarm. Automatikken er av samme type og kvalitet som vi har levert ti l 

hundrevis av norske kirker. Ta kontakt for å høre om muligheter og priser. 
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