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MK130 MK220 MK250 
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HAKI MAGNETYCZNE

GŁÓWNE ZALETY

Trzonek ze stali nierdzewnej 
Mocny, nierdzewiejący magnes stały

Wielofunkcyjny młotek
Anatomicznie ukształtowana główka młotka 

Drewniana osłona

Uciąg magnesu : - O60, 130 kg (MK130)

Wysokość       - 67 cm

- O80, 220 kg (MK220)

Waga       - 2 kg

- O100, 250 kg (MK250)

Odblaskowy pasek bezpieczeństwa 

Doskonałe narzędzie do otwierania włazów ulicznych, podziemnych 
hydrantów i wszystkich typów pokryw i włazów żeliwnych. Niezwykle 
silne magnesy stałe zapewniają bezpieczny uchwyt w każdych 
warunkach. Wielofunkcyjny młotek opracowany do otwierania/
odbijania różnych typów pokryw, oraz oczyszczania pokryw i ram 
włazów. Drewniana osłona magnesu uniemożliwia przypadkowe 
zetknięcia narzędzia z metalowymi przedmiotami, kiedy narzędzie 
nie jest używane.  

MK130 jest doskonały do otwierania pokryw wodomierzy, 
podziemnych zaworów i hydrantów. Do większych pokryw 
najlepszym rozwiązaniem są MK220 lub MK250. W porównaniu 
do MK220, MK250 ma inaczej zamontowany magnes w mocnej 
obudowie ze stali nierdzewnej. Ta kombinacja chroni magnes i 
zapewnia dłuższą żywotność narzędzia. 

WODNICK  05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 61 B
Tel.: +48 530 260 870 | www.: wodnick.pl  |  E-mail: info@wodnick.pl



MK400  to uniwersalny magnes do otwierania wszystkich typów żeliwnych 
pokryw i krat. Z wagą poniżej 5 kg i magnesem o nominalnej sile uciągu 420 kg 
stanowi poręczne ale i potężne niezbędne narzędzie dla pracowników  branży 
wod-kan i nie tylko. Duża powierzchnia styku magnesu zapewnia wyjątkową 
przyczepność nawet na pokrywach zabrudzonych, lub o nierównej strukturze. 
To oznacza, że w większości przypadków, wykorzystanie narzędzia może być 
ograniczone tylko i wyłącznie przez siłę pracownika, bądź zalecenia BHP. Z 
wykorzystaniem MK400, pokrywy mogą być unoszone, pochylane, lub 
przeciągane.  
Możliwość postawienia magnesu pozwala uniknąć  schylania się po narzędzie, 
oraz pozwala bez wysiłku oddzielić magnes od pokrywy. Wszystkie metalowe 
części wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia długą żywotność. MK400 
jest wyposażony w bezpieczną drewnianą pokrywę ochronną magnesu. 

Metalowe części ze 
stali  nierdzewnej

Odblaskowy pasek 
bezpieczeństwa. 

Gumowy uchwyt do 
wygodnego przenoszenia

Gumowe
uchwyty

Właściwości

Wszystkie metalowe części ze stali nierdzewnej
Magnes stały

Uciąg magnesu: 420 kg
Powierzchnia przylegania magnesu: 240 cm

Wysokość: 75 cm
Waga: 4,7 kg 

Gumowe uchwyty, odblaskowy pasek
Drewniana osłona magnesu

Magnes 420kg
240 cm    powierzchni

Przegub z możliwością 
postawienia narzędzia

Drewniana 
pokrywa
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HAK MAGNETYCZNY MK400 - NAJLEPSZY DO 
UNOSZENIA WIELKICH POKRYW
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Przegubowy łącznik z możliwością stawiania


