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Jupalco kaivonkansien 
magneettinostimet sekä kaivokoukut



Nimitys Jupalco 
LVI - koodi EAN - koodi

 
  Jupalco 1600 Plus
  kaivonkannen magneettinostin
  sekä kaivokoukku

33636 62 6415833636625

  
  Jupalco 1600
  kaivonkannen magneettinostin 33636 99 6415833636991

  
  Jupalco 800
  kaivonkannen magneettinostin 33636 98 6415833636984

  
  Jupalco 35 kaivokoukku
  kaivokannen nostokoukku 33636 95 6415833636953

● Kaivokoukku kiinnittyy nostimen varteen magneettisesti

● Helppo kuljettaa mukana

● Jupalco 1600 magneettinostin: Pituus 740 mm 
   (kokoontaitettuna 480 mm), paino n. 6 kg

● Jupalco 30 kaivokoukku: Pituus 300 mm, paino n. 160 g

● Ergonominen työasento (nosto jaloilla, selkä suorana)

Jupalcon kaivonkansien avaustyökalut kulkevat vaivattomasti mukana kaikkiin kohteisiin.
Jupalco 1600 Plus malli sisältää magneettinostimen sekä kaivokoukun.
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Jupalco 1600 Plus
Kaivonkansien magneettinostin



Magneettinostin Jupalco 1600 on perusnostin erilaisten kaivonkansien avaamiseen.

Magneetti on suorakaiteen muotoinen ja sen kiinnitysvoima on 1600 kg. Magneettinostimella
kaivonkannen irroitus ja nosto onnistuu helposti. Magneettinostin kiinnittyy kanteen magneettisesti, 
jonka jälkeen kansi voidaan nostaa tai siirtää vaivattomasti ilman rasitusta.

● Pituus 740 mm (kokoontaitettuna 480 mm), paino n. 6 kg

● Kansi nousee pystysuoraan eikä kiilaannu

● Kannen oikea kohdistus helppoa

● Rikkinäisen kaivonkannen palaset ja pudonneet työkalut
   saa helposti ylös kaivosta (jopa veden alta)

● Ergonominen työasento (nosto jaloilla, selkä suorana)

● Helppo kuljettaa mukana myös henkilöautossa

● Teleskooppivarsi sekä tukevat nostokahvat

● Nostolaite on käsikäyttöinen

1. Magneetti asetetaan kaivonkannen reunaan ja kantta nostetaan. 2. Kaivonkansi vedetään sivulle
kaivon viereen.

3. Magneettinostin irroitetaan 
kaivonkannesta kääntämällä
nostinta sivulle.

Tukevat nostokahvat Magneetin pinnan puhdistus 
suoritetaan mukana tulevalla 
metalli-lastalla.
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Jupalco 1600
Kaivonkansien magneettinostin



Magneettinostin Jupalco 800 sopii erityisen hyvin venttiilihattujen sekä muiden pienten
kaivonkansien avaamiseen.

Magneetti on pyöreän muotoinen ja sen kiinnitysvoima on 800 kg. Magneettinostimella
kaivonkannen irroitus ja nosto onnistuu helposti. Magneettinostin kiinnittyy kanteen magneettisesti, 
jonka jälkeen kansi voidaan nostaa tai siirtää vaivattomasti ilman rasitusta.

● Pituus 740 mm (kokoontaitettuna 480 mm), paino n. 4 kg

● Kansi nousee pystysuoraan eikä kiilaannu

● Kannen oikea kohdistus helppoa

● Rikkinäisen kaivonkannen palaset ja pudonneet työkalut
   saa helposti ylös kaivosta (jopa veden alta)

● Ergonominen työasento (nosto jaloilla, selkä suorana)

● Helppo kuljettaa mukana myös henkilöautossa

● Teleskooppivarsi sekä tukevat nostokahvat

● Nostolaite on käsikäyttöinen

1. Magneetti asetetaan venttiilihatun kannen päälle.

2. Venttiilihatun kansi nostetaan.
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Jupalco 800
Kaivonkansien magneettinostin



Kaivonkannen teräksinen nostokoukku. Perustyökalu kaivonkansien nostamiseen.

●  Pituus 350 mm, paino n. 160 g

●  Ergonominen työasento (nosto jaloilla, selkä suorana)

●  Helppo kuljettaa mukana

●  Kätevä säilyttää pienessä tilassa

●  Nostokahvalla 

1. Kaivokoukku työnnetään kaivonkannen nostoreikään.

2. Kaivonkansi nostetaan.
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Kaivokoukku Jupalco 35
Kaivonkansien nostokoukku



Jupalco Oy - myynti 09 - 4250 560
tilaukset: myynti@jupalco.com - www.jupalco.com

Jupalco kaivonkansien 
magneettinostimet sekä kaivokoukut

Jupalco Oy
Kylänportti 10
02940 ESPOO

Myynti: 09 - 4250 560
www.jupalco.com

 Lataa Jupalcon valurautaiset kaivonkansistot
pääkuvasto osoitteesta www.jupalco.com


