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TYÖKALUT

HULTAFORS

Hultafors on käyttänyt puukkoja kehittäessä apuna 

todellisia asiantuntijoita - käsityön ammattilaisia. 

Heidän työtään on tutkittu, toivomuksia kuunneltu, 

ja samalla on pyritty tunnistamaan käyttäjien todel-

liset tarpeet. Ammattilaiset ovat testanneet puuk-

kojen prototyyppejä, joita on kehitetty, kunnes kaik-

ki ovat olleet tyytyväisiä. Lopputuloksena on sarja 

ainutlaatuisia puukkoja, joita erityisesti kädentai-

tajat arvostavat. Terä on japanilaista terästä, joka 

on hiottu monessa vaiheessa ja viimeistelty nahal-

la. Kahva ja tuppi on valmistettu erittäin iskunkes-

tävästä PP-muovista.

Iso yleispuukko ja Talttapuukko

Vahvat ja kestävät puukot, Iso yleispuukko sekä 

Talttapuukko, on suunniteltu ammattilaisille, jotka 

murtavat ja kampeavat erilaisia materiaaleja.

Koska puukot kuluvat nopeammin kuin tupet, on ta-

vallista, että vain puukko pitää vaihtaa. Siksi Hul-

tafors-puukkoja on saatavana myös yksinkertaisella 

pahvisuojuksella tavallisen tupen sijaan.

Maalarinpuukko

Maalarit tarvitsevat usein ruuvimeisseliä, mutta 

heillä on harvoin mukanaan sellainen. Maalarin-

puukossa on sekä ruuvimeisseli että purkinavaaja. 

Tämän kolmen toiminnon työkalun tarkoitus on hel-

pottaa ammattilaista työssään.

LVI-puukko

Putkimiehet käyttävät erikoistyökaluja purseenpois-

toon. Yleensä se tehdään kuitenkin yleispuukolla. 

Nyt Hultafors on kehittänyt tätä ajatellen puukon, 

Hultafors puukot ammattilaisten tarpeisiin

jonka terän toisella puolella on viila. Puukon tuppi 

pysyy hyvin työvaatteen napissa ja se on helppo ir-

rottaa kätevän kiinnitystavan ansiosta. 

Kaksoistupet

Kahta puukkoa mukanaan kantavat ammattilaiset 

voivat yhtä hyvin käyttää kaksoistuppea. Niillä muo-

dostetaan valikoima puukkoja, jotka soveltuvat par-

haiten kuhunkin työhön.

Kaksoistuppeja on saatavana viisi erilaista mallia. 

Kun puukot ovat kuluneet, säästetään tuppi ja sii-

hen vaihdetaan uudet puukot.

Hultafors puukot ovat ainutlaatuisia puukkoja, joita 

erityisesti kädentaitajat arvostavat. 

Snro Malli Terän pituus Kokonaispituus Pakkaus

64 280 20 HVK Yleispuukko 93 mm 208 mm 10

64 280 26 RFR Yleispuukko 93 mm 208 mm 10

64 280 21 GK Iso yleispuukko 94 mm 222 mm 10

64 280 27 STK Talttapuukko 72 mm 201 mm 10

64 280 25 VVS 93 mm 208 mm 10

64 280 24 MK Maalarinpuukko 93 mm 208 mm 10

64 280 22 ELK Sähköasentajan veitsi 33 mm 158 mm 10

64 280 23 ELK-L* 33 mm 158 mm 10

Kaksoistupet
Snro Malli Terän pituus Kokonaispituus 

64 280 28 HVK & HVK 93/93 mm 208/208 mm 5

64 258 20 HVK & ELK 93/33 mm 208/158 mm 5

64 280 29 GK & HVK 94/93 mm 222/208 mm 5

64 280 31 STK & HVK 72/93 mm 201/208 mm 5

64 280 32 STK & ELK 72/33 mm 201/158 mm 5

Lisätietoja
tuotepäällikkö Kaarlo Tarkka puh. 010 283 2270 tai kaarlo.tarkka@slo.fi
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Metrix on tuonut markkinoille uudet virtapihtiyleis-

mittarit MX670 ja MX675. Ne yhdistävät yleismit-

tarin ja virtapihdin lämpömittarin käytevästi yh-

teen. Mittareilla saadaan mitattua sekä tasa-et-

tä vaihtovirrat aina 1400A DC tai 1000 A AC asti.  

MX670-mittarilla voidaan mitata johtimia 42 mm ja 

MX675-mittarilla 40 mm halkaisijaan saakka.

Mittarissa on kaksoisnäyttö, jolloin voidaan mitata 

jännitteet ja virrat samanaikaisesti. Jännitemittaus-

alue on peräti 1000V AC/1400V DC, mikä on luokas-

saan ainutlaatuista. Lisäksi mittarissa on muun mu-

assa valaistu näyttö, näytön pysäytys, huippuarvo (1 

ms), min/max -arvot, lämpötila, taajuus, sekä vastus 

ja summeri. Lämpötilamittaukset tapahtuvat vakio-

na K-tyypin anturilla.

Mittarin mukana toimitetaan laukku, paristot,  

mittajohtimet ja K-tyypin termopari. 

Turvaluokitus IEC 61010-1, CAT IV 600V.

Sähkönumerot:

Metrix MX 670 67 500 90
Metrix MX 675 67 500 94

METRIX esittelee 
uudet virtapihti-
yleismittarit


