MAURIVAC
ALIPAINEISTAJA
-parantaa ja nopeuttaa nuohoustyön laatua
1.

Menee matalan piipunhatun alle (korkeus alle 110 mm)

2.

Tiivistyy suoraan putkihormin päälle - lisää tehoa

3.

Köyden läpivienti juoksuttajalla säästää aikaa ja
nuohousköyttä (käyttöikä moninkertaistuu)

4.

Mahdollistaa työskentelyn alhaalla ja ylhäällä
samanaikaisesti - ajansäästö

5.

Kevyt ja työturvallinen rakenne helpottaa työskentelyä

6.

Paino sama kuin nuohouskuulalla

7.

LED-valaistu puhaltimen ulostulo osoittaa
alipaineistuksen toiminnan ja lisää työturvallisuutta

8.

Joustavan kumimaton ansiosta mahtuu myös muuratun
piipunhatun alle - 150 x 150 mm työtila riittää

9.

Kuula, harja köysi ja MAURIVAC alipaineistaja
muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden, jolloin
laite on aina nopeasti valmiina käytössä

10.

Laitteessa on kaksi akkua, joten virta riittää työpäiväksi.
Tmi Mauri Hirvonen
Nousiaistentie 75
21310 Vahto
Puh. 0400-221 371
Tuote on hyödyllisyysmallisuojattu.

köysi ( ei
sisälly)
+koukku

kumimatto

läpivienti

kytkin päällä/pois

harja ( ei
sisälly)

akut ja liittimet ( huomioi, ettei akkuja
käytössä/ladattaessa tarvitse poistaa,
vaan liitin ylettyy kumpaankin)
kuula ( ei
sisälly)

led-valo
(päällä alipaineistajan käydessä)

MAURIVAC-alipaineistaja nuohouskäyttöön
käyttöohje.
-MAURIVAC- alipaineistajan toiminta
perustuu koneen muodostamaan
alipaineeseen, joka mahdollistaa
samanaikaisen nuohouksen, taaten noen
poistumisen oikeaan suuntaan hormista.
-Alipaineistaja tiivistyy hormia vasten
joustavan kumilevyn avulla. Laite on
matala ja kapea, jolloin se voidaan
kumilevy ympärille käärittynä työntää
ahtaisiinkin hormeihin.
-kone toimitetaan varustettuna
tiivistävällä kumilevyllä, kahdella akulla
ja laturilla 220 V, sekä koukulla
nuohousnarua varten, koukku pujotetaan
nuohousnarun hahlosta tai köysikerän
ympärille ja estää narun tipahtamisen
nuohouksen aikana koneen läpiviennin
kautta hormiin.
-Varattuina akkujen lataus riittää
normaaliksi työpäiväksi.
Laitetta on tasapainoinen ja helppo
kantaa selässä kun köysi ja kuula ovat
paikoillaan. Kuula painaa laitteen painon
verran etupuolella ja laite pysyy
olkapäällä.

Laitetta voidaan kantaa nuohouspisteestä toiseen, ilman että
köyttä välillä poistetaan.

Harja ja kuula pujotetaan hormiin.
Laite tiivistyy hormia vasten
kumilevyn avulla.

Ennen nuohouksen aloittamista
laite käynnistetään kytkimestä.

-Laitteen takaosassa on led-valo, joka
auttaa pimeässä varmistamaan noen
kulkeutumisen oikeaan suuntaan.

Nuohoustyö suoritetaan….

Laitteen pujottaminen ja
nuohoustyö matalan
piipunhatun alla.
(laitteen korkeus 105 mm)

