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IMAX CoastFloat -kelluntapuku
Uusi korkealuokkainen ja uskomattoman kevyt 2-osainen kelluntapuku, joka on 
valmistettu käyttäen parhaimpia mahdollisia kevyitä materiaaleja ja komponent-
teja. CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen.

• 2-osainen CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen kelluntapuku
• Erittäin kestävä 300D polyesteri Oxford ulkokerros
• Yli 10 000mm 100% vedenpitävyys
• Pehmeä 210T tafti polyesteri sisävuori
• Antaa erinomaisen suojan tuulta ja sadetta vastaan
• Irroitettava huppu
• Säädettävät haarahihnat estävät takin nousemisen ylös
• Erinomaisesti suunniteltu ja leikattu puku, joka takaa esteettömän liikkuvuuden
• Foamvuori antaa erinomaisen suojan kylmyyttä vastaan 
• Käsienlämmittelytaskut fleecevuorella
• Pilli

Malli       Koko     Ovh
ICF-S       S     235,00
ICF-M       M     235,00
ICF-L       L     235,00
ICF-XL       XL  235,00
ICF-XXL      XXL     235,00



Kelluntapuvut
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IMAX Wave -kelluntahaalari
Uusi korkealuokkainen, erittäin kevyt ja moderni 1-osainen kelluntapuku. CE ja 
ISO 12402-5 standardin mukainen.

• 1-osainen CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen kelluntapuku
• Erittäin kevyt, vain alle 2kg
• Kestävä 75x75D 100% polyesteri pongee ulkokerros
• Yli 8000mm 100% vedenpitävyys
• EPE kelluntamateriaali
• Pehmeä 210T 100% polyesteri tafti sisävuori
• Kestävä, molemmista suunnista avattava vetoketju kaksinkertaisella myrskyläpällä
• Korkea kaulus fleece vuorella
• Vahvikkeet kyynärpäissä, polvissa ja takamuksessa
• Irroitettava ja säädettävä lämmin huppu leveällä ja jämäkällä lipalla
• Vahva vyö Imax logolla
• Leveät ja joustavat hihansuut velcro säädöllä
• Isot ja laadukkaat heijastimet hupussa, olkapäissä, hihoissa, etutaskuissa ja punteissa
• Kaksi vetoketjullista rintataskua, sisätasku ja etutaskut
• Lahkeessa velcrosäätö
• Pilli

Malli       Koko     Ovh
IWH-S       S     165,00
IWH-M       M     165,00
IWH-L       L     165,00
IWH-XL       XL  165,00
IWH-XXL      XXL     165,00
IWH-XXXL      XXXL     165,00

IMAX SeaWave -kelluntapuku
Uusi korkealuokkainen, erittäin kevyt ja moderni 2-osainen kelluntapuku. CE ja 
ISO 12402-5 standardin mukainen.

• 2-osainen CE ja ISO 12402-5 standardin mukainen kelluntapuku
• Erittäin kevyt
• Kestävä 75x75D 100% polyesteri pongee ulkokerros
• Yli 8000mm 100% vedenpitävyys
• EPE kelluntamateriaali
• Pehmeä 210T 100% polyesteri tafti sisävuori

Takki:
• Kestävä, molemmista suunnista avattava vetoketju kaksinkertaisella myrskyläpällä
• Irroitettava ja säädettävä lämmin huppu leveällä ja jämäkällä lipalla
• Korkea kaulus fleece vuorella
• Vahvikkeet kyynärpäissä
• Vahva vyö Imax logolla
• Leveät ja joustavat hihansuut velcro säädöllä
• Isot ja laadukkaat heijastimet hupussa, olkapäissä ja hihoissa
• Kaksi vetoketjullista rintataskua, sisätasku ja etutaskut
• Pilli

Housut:
• Kestävä, molemmista suunnista avattava vetoketju
• Säädettävät henkselit
• Kaksi vetoketjullista taskua ja reisitaskut
• Vahvikkeet polvissa ja takamuksessa
• Isot ja laadukkaat heijastimet lahkeissa
• Lahkeessa velcrosäätö

Malli       Koko     Ovh
IW-2-S       S     195,00
IW-2-M       M     195,00
IW-2-L       L     195,00
IW-2-XL       XL  195,00
IW-2-XXL      XXL     195,00
IW-2-XXXL      XXXL     195,00



PS330 - XTREME

KUVAUS
PS330 Xtreme on Typhoonin kuivapukujen lippulaiva. 
Puvussa on käytetty edistyksellistä teknologiaa ja se on 
yksityiskohtiaan myöten luokkansa huippua. 3D huppu, 
irrotettava fleecevuorattu Offshore kaulus ja parannettu 
vyötärövetoketju tekevät tästä puvusta uskomattoman 
mukavan käytössä ja ominaisuuksiltaan lyömättömän.

OMINAISUUDET
• TX4 hengittävä 4-kerros kalvo
• Cordura vahvikkeet kaikissa kovan kulutuksen kohdissa
• Polvissa Cordura vahvistetut taskut polvipehmikkeille
• Pukeutumista helpottava vyötärövetoketju
• Sepalusvetoketju suojaläpällä
• Sisäpuoliset säädettävät ja joustavat olkaimet
• Muotoon leikatut hihat ja lahkeet tekevät puvusta hyvin istuvan
• Vetoketjulla irrotettava fleecevuorattu Offshore kaulus
• Kauluksessa 3D-muotoiltu huomiovärinen säädettävä
  huppu roiskelipalla
• Tuplavyötärö
• Heijastimet hihansuissa sekä hupussa
• Yhteensopiva pelastusliivien kanssa
• Kiinteät, extra pitkät TX4 sukat mahdollistavat omien
  jalkineiden / talvijalkineiden käytön kelin mukaan
• GlideSkin kaula- ja rannemansetit suunniteltu erityisesti
  suolaisen veden käyttöä varten
• 6 taskua ja irrotettava fleecevuorattu käsienlämmittelytasku
• Säilytys- / kantokassi, joka aukeaa pukeutumisalustaksi

1+2 VUODEN VESITIIVEYS-TAKUU*

Malli  Koko Pituus        Rinnanympärys   Ovh
TYP-PS330-M M 178cm       102cm       1169,00
TYP-PS330-L L 188cm       112cm       1169,00
TYP-PS330-XL XL 193cm       117cm       1169,00
TYP-PS330-XXL XXL 198cm       122cm       1169,00

VYÖTÄRÖVETOKETJU MUOVINEN VETOKETJU NEOPREENIMANSETIT TX4 SUKAT

Kuivapuvut

6 www.opm.fi



MAX B

KUVAUS
Typhoonin klassinen, edestä aukaistava MAX B kuivapuku. 
Tämä kuivapuku on täynnä hyvin suunniteltuja ja toimivia 
ratkaisuja, kuten myrskykaulus, reisitasku sekä muovinen 
Aquaseal vetoketju.

OMINAISUUDET
• TX4 hengittävä 4-kerros kalvo
• Cordura vahvikkeet kaikissa kovan kulutuksen kohdissa
• Polvissa Cordura vahvistetut taskut polvipehmikkeille
• Suojaava fleecevuorattu offshore kaulus
• Sisäpuoliset säädettävät ja joustavat olkaimet
• Sepalusvetoketju suojaläpällä
• Joustava vyötärö
• Edessä poikittainen päävetoketju
• GlideSkin neopreeni kaula- ja rannemansetit
• Muotoon leikatut hihat ja lahkeet tekevät puvusta hyvin istuvan
• Reisitasku esim. kartalle
• Kiinteät TX4 sukat mahdollistavat omien
  jalkineiden / talvijalkineiden käytön kelin mukaan
• Säilytys- / kantokassi, joka aukeaa pukeutumisalustaksi

1+2 VUODEN VESITIIVEYS-TAKUU*

Malli  Koko Pituus        Rinnanympärys   Ovh
TYP-MAXB-M M 178cm       102cm       799,00
TYP-MAXB-L L 188cm       112cm       799,00
TYP-MAXB-XL XL 193cm       117cm       799,00
TYP-MAXB-XXL XXL 198cm       122cm       799,00

VETOKETJU EDESSÄ MUOVINEN VETOKETJU NEOPREENIMANSETIT TX4 SUKAT

Kuivapuvut
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DRYBAG 60L

KUVAUS
Vedenpitävä Typhoonin kuivalaukku on erinomainen puvun kuljet-
tamiseen tai muiden tarvikkeiden kuivana pitämiseen vesillä. 60 
litran laukussa riittää tilaa kaikkiin tarpeisiin. Sen pitkien kanto-
hihnojen ansiosta laukkua voi myös kantaa selässä kuten reppua.

OMINAISUUDET
• Pohjan alta kulkeva hihna tukee laukkua painavankin taakan kanssa 
• 100% vedenpitävä
• Irrotettava olkahihna
• Verkkotasku
• Kiinni rullattava laukunsuu kahdella pikalukituksella
• Tuotekoodi: TYP-DRYBAG-60L
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Lämpöpuvut

ProGuard Thermo takki
• Pintamateriaali kestävää 100% mikrokuitu
  polyesteriä
• 100% vedenpitävyys 8000mm
• Teipatut saumat
• 160g 100% polyester vuori
• Vahva vetoketju myrskysuojalla
• Kaksi vetoketjullista rintataskua
• Kaksi vetoketjullista fleecevuorattua
  käsien lämmittelytaskua
• Kaksi velcrolla suljettavaa taskua
• Huppu kolmella eri säädöllä
• Velcrolla säädettävät hihansuut
• Sisäpuolella suojaavat neopreeniset
  hihansuut
• D-rengas yläselässä
• Säädettävä helma
• Sisäpuolella vetoketjullinen tasku
• Tuotekoodi: SGPGJ-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

ProGuard Thermo 
housut
• Pintamateriaali kestävää 100% mikrokuitu
  polyesteriä vettähylkivällä pinnoitteella
• 100% vedenpitävyys 8000mm
• Teipatut saumat
• 120g 100% polyester vuori
• Pehmeä polyester sisävuori
• Vahva vetoketju vecrolla suljettavalla
   myrskysuojalla
• Leveä ja joustava vyötärö selkäpuolella
• Joustavat henkselit ja vahvat soljet
• Kaksi fleecevuorattua vetoketjullista taskua
• Sisäpuolella vetoketjullinen tasku puhelimelle
• 42cm korkea vetoketju lahkeessa
  kaksinkertaisella myrskysuojalla ja velcrolla
• Velcrosäätö lahkeessa
• Tuotekoodi: SGPGT-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

HeatLite Thermo takki
Tekninen, hyvin suunniteltu ja laadukas takki, joka on valmistettu 
kestävistä ja kevyistä materiaaleista.

• Pintamateriaali repeämistä estävää rip-stop 100% polyesteriä
• 100% vedenpitävyys 8000mm
• Teipatut saumat
• Hengittävä
• Ultrakevyt, mutta hyvin lämmittävä 150g
  100% polyester vuori
• Tekninen, lämmin 100% polyesteri sisävuori
• Säädettävä huppu
• Molemmista suunnista avattava vetoketju
  kaksinkertaisella myrskysuojalla
• Säädettävä helma ja hihansuut
• Kaksi vetoketjullista rintataskua
  ja sisätasku
• Kaksi alataskua ja vetoketjulliset
  käsien lämmittelytaskut
• Tuotekoodi: SGHLJ-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

HeatLite Thermo 
housut
Tekniset, hyvin suunnitellut ja laadukkaat 
housut, jotka on valmistettu kestävistä ja 
kevyistä materiaaleista.

• Pintamateriaali repeämistä estävää rip-stop
  100% polyesteriä
• 100% vedenpitävyys 8000mm
• Teipatut saumat
• Hengittävä
• Ultrakevyt, mutta hyvin lämmittävä 150g
  100% polyester vuori
• Tekninen, lämmin 100% polyesteri sisävuori
• Joustavat henkselit ja vahvat soljet
• Molemmista suunnista avattava vetoketju
  kaksinkertaisella myrskysuojalla
• Kaksi fleecevuorattua käsien lämmittelytaskua
  vettähylkivällä vetoketjulla
• Sisäpuolella vetoketjullinen tasku
• Joustava vyötärö
• Lahkeessa vetoketju sekä velcrosäätö
• Tuotekoodi: SGHLT-koko
• Koot: M, L, XL, XXL
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Lämpöpuvut

Malli       Koko     Ovh
ARX20-S      S     139,00
ARX20-M      M     139,00
ARX20-L      L     139,00
ARX20-XL      XL  139,00
ARX20-XXL      XXL     139,00

IMAX ARX-20 -lämpöpuku
Uusi lämpöpuku uskomattomaan hintaan! Laadukkaiden materiaalien ja 
erinomaisen suunnittelutyön ansiosta puku on erittäin mukava käytössä.

• 2-osainen
• Pintamateriaali 100% polyesteri mikrokuitua vettähylkivällä pinnoitteella
• 100% vedenpitävä 8000mm
• 200g 100% polyesteri vuori
• Pehmeä ja mukava 100% mikrofleece sisävuori
• Laadukkaat vetoketjut
• Heijastavat tereet ja logot
• Korkea ja lämmin kaulus
• Säädettävä ja irroitettava huppu
• Hihansuissa velcrokiristys
• Kaksinkertainen myrskyläppä vetoketjun päällä
• Myrskyläpälliset taskut
• Lahkeissa vetoketjut ja velcrolla kiristettävät lahkeensuut
• Housuissa joustava selkäosa vyötärön kohdalta
• Housuissa vetoketju kaksinkertaisella myrskyläpällä
• Housuissa joustavat, säädettävät henkselit pikalukoilla
• Takin vyötärössä ja helmassa kiristysnauha

IMAX ARX-20 -lämpöpuku
Uusi lämpöpuku uskomattomaan hintaan! Laadukkaiden materiaalien ja 
erinomaisen suunnittelutyön ansiosta puku on erittäin mukava käytössä.

• 1-osainen
• Pintamateriaali 100% polyesteri mikrokuitua vettähylkivällä pinnoitteella
• 100% vedenpitävä 8000mm
• 200g 100% polyesteri vuori
• Pehmeä ja mukava 100% mikrofleece sisävuori
• Laadukkaat vetoketjut
• Heijastavat tereet ja logot
• Korkea ja lämmin kaulus
• Säädettävä ja irroitettava huppu
• Hihansuissa velcrokiristys
• Kaksinkertainen myrskyläppä vetoketjun päällä
• Myrskyläpälliset taskut
• Lahkeissa vetoketjut ja velcrolla kiristettävät lahkeensuut
• Joustava selkäosa vyötärön kohdalta

Malli       Koko     Ovh
H-ARX20-S      S     129,00
H-ARX20-M      M     129,00
H-ARX20-L      L     129,00
H-ARX20-XL      XL  129,00
H-ARX20-XXL      XXL     129,00
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Lämpöpuvut

Malli       Koko Ovh    
IPRO-S     S 199,00
IPRO-M         M 199,00
IPRO-L         L 199,00
IPRO-XL      XL 199,00
IPRO-XXL      XXL 199,00

INUIT PRO -pilkkihaalari
Lämmin ja mukava pilkkihaalari talven kylmyyttä vastaan. Puku on sekä 
hengittävä että vedenpitävä. Irroitettavat henkselit, sekä muut tarkkaan suun-
nitellut ja hyvin toteutetut yksityiskohdat tekevät tästä erinomaisen puvun 
käytössä.

• Pintamateriaalina Nylon Taslon
• PU-pinnoitettu
• Vedenpitävyys 3000mm
• Hengittävyys 3000g/m² /24h
• Erittäin lämmin 120g polyesterivuori
• Teipatut saumat
• Vetoketjun päällä myrskyläppä
• Säädettävät ja irroitettavat henkselit velcro kiinnityksellä
• Vetoketjulla irroitettava huppu
• Hupussa narukiristys
• Kainalossa ilmastointi -vetoketju
• Useita vetoketjullisia taskuja
• Joustava vyötärö kuminauhakiristyksellä
• Korkea ja lämmin kaulus
• Avattavat lahkeet vetoketjulla ja velcrolla

BLACK SAVAGE TAKKI

Kestävä ja moderni tekninen 2-kerros kalas-
tustakki, joka antaa erinomaisen suojan.

• Kestävä, kaksivärinen 100% nylon taslon pinta-
  materiaali vettähylkivällä DWR pinnoitteella
• 100% vedenpitävä 8000mm PU-kalvolla
• Korkea 5000mvp hengittävyys
• Teipatut saumat
• Pehmeä 100% polyester deluxe sisävuori,
  hihoissa 100% polyester taftivuori
• Edessä vahva vettähylkivä WR vetoketju
• Uusi irroitettava huppu teknisellä kiinnityksellä
• Yhdellä kädellä säädettävät helma sekä huppu
  (korkeus/leveys)
• Sivutaskut lämpimällä fleecevuorella ja vettä-
  hylkivällä WR vetoketjulla
• Rintatasku aurinkolaseille vettähylkivällä WR
  vetoketjulla ja suojaavalla fleecevuorella
• Velcrolla säädettävät hihansuut ja innovatiiviset
  neopreeniset sisähihansuut nopeasti kuivuvalla
  ja lämpimällä fleecellä
• Yläselässä hihna haavia varten
• Sisätasku vetoketjulla

SGBSJ-M
SGBSJ-L
SGBSJ-XL
SGBSJ-XXL

BLACK SAVAGE HOUSUT

Kestävät ja modernit tekniset 2-kerros kalas-
tushousut, jotka antavat erinomaisen suojan.

• Kestävä, kaksivärinen 100% nylon taslon pinta-
  materiaali vettähylkivällä DWR pinnoitteella
• 100% vedenpitävä 8000mm PU-kalvolla
• Korkea 5000mvp hengittävyys
• Teipatut saumat
• Pehmeä ja mukava polven alapuolelle ulottuva
  100% polyester sisävuori, loput 100% polyester
  taftivuorta
• Edistyksellinen velcrolla säädettävä vyötärö
  vyölenkeillä
• Korkea ja hyvin istuva takaosa
• Kaksi sivutaskua vettähylkivillä WR vetoketjuilla
  sekä reisitasku vettähylkivillä WR vetoketjulla
• Vahvistetut sisälahkeiden alaosat kestävät
  kovaa kulutusta ja käyttöä
• Lahkeiden alaosassa vettähylkivät WR
  vetoketjut sekä velcrosäätö ja myrskyvahvike

SGBST-M
SGBST-L
SGBST-XL
SGBST-XXL
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Active alusasu
2-osainen tekninen alusasu, joka imee koste-
utta, pitäen sinut kuivana. Erinomainen kalas-
tuksessa, metsällä, hiihtäessä, vaelluksilla jne. 

• Pehmeää 100% polyesteriä
• Leveät ja mukavat hihan- ja lahkeensuut
• Pitkä selkäosa
• Pyöreä kaulus sopii täydellisesti
  korkeakauluksisen välikerroksen alle
• Elastinen vyötärö
• Mukavuusalue -12C  ° - +15C  °
• Tuotekoodi: EAU-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Arctic alusasu
Erittäin lämmin ja mukava lämpöasu, joka siir-
tää kosteutta pois sisäpinnalta, pitäen sinut 
kuivana. 

• Pehmeää 100% polyesteriä
• YKK vetoketju
• Joustavat helma, hihat, lahkeet ja vyötärö
• Pitkä selkäosa
• Korkea ja lämmin kaulus
• Mukavuusalue -25C  ° - +10C  °
• Tuotekoodi: EARC-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Orlando Thermo Lite liivi
Ultrakevyt ja laadukas liivi uudessa ja hyvänäköi-
sessä sinisessä värissä. 

• Erittäin ohut mutta vahva 100% polyamidi
  pintamateriaali vettähylkivällä pinnoitteella
• Pehmeä 100% polyamidi sisävuori
• Lämmin ja mukava 210g vuori
• Joustava reunanauha kainalossa ja helmassa
• Vahva vetoketju
• Korkea ja hyvin suojaava kaulus
• Kaksi sisätaskua ja kaksi vetoketjullista sivutaskua
• Tuotekoodi: OTLV-koko
• Koot: M, L, XL, XXL

Alus- ja väliasut
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Jalkineet

Routa -EVA talvisaappaat
Patriot Routa talvisaappaat on valmistettu erittäin kevyestä 
EVA:sta. Ne ovat uskomattoman kevyet ja mukavat ja pitävät 
jalkasi suojattuina, kuivina ja lämpiminä. Patriot Routa 
talvisaappaat on valmistettu EU:ssa pohjoisen kylmiin ja 
vaativiin olosuhteisiin.

• Valmistusmateriaali EVA
• Vedenpitävät
• Erittäin mukavat ja lämpimät jalassa
• Kylmänkesto -35°C
• Irroitettava sisävuori
• Valmistettu EU:ssa

• Tuotekoodi: ROUTA-koko
• Koot: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Step -EVA talvisaappaat
Patriot Step talvisaappaat on valmistettu erittäin kevyestä 
EVA:sta. Ne ovat uskomattoman kevyet ja mukavat ja pitävät 
jalkasi suojattuina, kuivina ja lämpiminä. Patriot Step 
talvisaappaat on valmistettu EU:ssa pohjoisen kylmiin ja 
vaativiin olosuhteisiin.

• Valmistusmateriaali EVA
• Vedenpitävät
• Erittäin mukavat ja lämpimät jalassa
• Kylmänkesto -30°C
• Irroitettava sisävuori
• Valmistettu EU:ssa

• Tuotekoodi: STEP-koko
• Koot: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
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Jalkineet

Arctic Storm -neoprenisaappaat
Arctic Storm on neoprenisaapas äärimmäisiin olosuhteisiin. Extrakerrokset 
antavat ylivoimaisen suojan kylmää vastaan.

• Valmistusmateriaali neopreni
• 100% vedenpitävät
• Yhteensä 7 erilaista suojaavaa kerrosta
• Mukavuusalue -45°C -  18°C
• Irrotettava pohjallinen
• 5mm Densoprene® foam
• Vettähylkivä Hydrokote® pinnoite
• Saappaan rakenteessa neljään suuntaan venyvät, hengittävät ilmakanavat
• Helpot laittaa jalkaan ja ottaa pois
• Rullattava saappaanvarsi
• Saappaan materiaaleissa käytetty aitoa kumia
• Tuotekoodi: ARS-koko
• Koot: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Saappaan rakenteessa on neljään suuntaan
venyvät, hengittävät ilmakanavat



Käsineet ja päähineet
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Ice Grip
• Neopreeni CR+High Elastic
• Kestävä, elastinen ja
  tunnokas materiaali
• Paksuus 3mm
• Vedenpitävät ja lämpöiset
• Kämmenpuolella pitävä
  silikonikuviointi
• Tuotekoodi: 813CR-koko
• Koot: S, M, L, XL, XXL

Super Sensitive 2.0
• Neopreeni CR
• Kestävä, elastinen ja erittäin tunnokas materiaali
• Liimatut saumat
• Paksuus 2mm
• Tuotekoodi: 835SS-koko
• Koot: S, M, L, XL, XXL

Absolute Zero° hanskat
Patriot® Inuit Absolute Zero° hanskat pitävät kätesi kuivina 
ja lämpiminä äärimmäisissäkin olosuhteissa. Absolute 
Zero° hanskat on suunniteltu täyttämään talvikalastajan, 
metsästäjän ja moottorikelkkailijan toiveet. Hanskat 
on valmistettu täysin vedenpitävästä ja hengittävästä 
materiaalista. Absolute Zero° hanskojen sivussa on vesitiivis 
vetoketju, jonka avaamalla saat sormet helposti esille 
poistamatta koko hanskaa kädestäsi. Hanskojen sisällä on 
erilliset, miellyttävästä fleecestä valmistetut sormikkaat.

• Vedenpitävät (5000mm)
• Hengittävät (800g/m2/24h)
• Vuori 100% polyesteri (200g)
• Ranneremmi
• Äärimmäisen lämpimät
• Fleece sisähanskat
• Tuotekoodit:
IAZ-SM   (S-M)
IAZ-LXL   (L-XL)



Käsineet ja päähineet
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Xtreme Winter Glove
• Kestävää 100% Nylon Taslonia
• 100% vedenpitävä
• Thinsulate™ eristys lisää kylmänkestoa
• Tuotekoodi: EWG-koko
• Koot: M, L, XL

Inuit Hunting Gloves
• Metsästyshansikkaat, joissa liipaisinsormessa
  pehmeää ja joustavaa kangasta
• Joustava ranneosa kiristyksellä
• 100% Polyesteriä
• 250g Fleeceä
• Tuotekoodi: IHG-koko
• Koot: L, XL

S-Tech 3.0
• Neopreeni CR+High Elastic
• Kestävä ja elastinen materiaali
• Paksuus 3mm
• Liimatut saumat
• Kämmenpuolella pitävä silikonikuviointi
• Tuotekoodi: 945ST-koko
• Koot: S, M, L, XL, XXL



Käsineet ja päähineet
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Balaclava
• Valmistettu mukavasta 100% spandexista
• Pitää koko pään lämpimänä
• Koko leukaosa alasvedettävissä
• Yläosa vedettävissä taakse, jolloin huppu
   toimii kaulasuojana
• Soveltuu myös pidettäväksi kypärän alla
• Tuotekoodi: SG-BALA

Printed Beanie
• Lämmintä ja pehmeää 100% akryylia
• Kaksinkertainen rakenne harvalla neuloksella
• Loose fit
• Tuotekoodi: SPB

Savage World 
Beanie
• Trendikäs pipo ”Gear Up For a Savage
  World” logolla
• Pehmeää ja mukavaa 100% puuvillaa
• Kaksinkertainen rakenne
• Loose fit
• Tuotekoodi: SWB

Käännettävä 
Polar Buff®
Käännettävä Polar Buff®, jolla on yli 
kymmenen eri käyttötapaa. Lakki, kaula-
liina, panta, kasvosuoja jne. Antaa suojaa 
kylmyydeltä, tuulelta ja auringolta.

• 100% polyester mikrokuitua Polartec
  fleecellä, joka estää lämmön haihtumista
• Kaksinkertainen ja käännettävä rakenne
• Antibakteerinen Polygiene® käsittely pitää
  Buffin tuoksuttomana ja raikkaana
• Tuotekoodi: SG-RP-BUFF

Original Buff®
Alkuperäinen Buff®, jolla on yli kymme-
nen eri käyttötapaa. Lakki, kaulaliina, 
panta, kasvosuoja jne. Antaa suojaa 
kylmyydeltä, tuulelta ja auringolta.

• 100% polyester mikrokuitua
  vettähylkivällä käsittelyllä
• Antibakteerinen Polygiene® käsittely
  pitää Buffin tuoksuttomana ja raikkaana
• Joustava ja saumaton
• Kuivuu nopeasti
• Tuotekoodi: SG-BUFF



Käsineet ja päähineet
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Fleece Korean Hat
• Mukavasti istuva hattu
• Erittäin lämmin fleecevuori
• Säädettävä kiristys

Malli  Koko Väri
KHB-SM S/M Musta
KHB-LXL L/XL Musta
KHW-LXL L/XL Valkoinen

Fur Hat Turkishattu
• Pintamateriaalina vettähylkivä 100% puuvilla
• Pehmeä ja lämmin keinoturkis
• Sisävuori 100% polyesteriä

Malli  Koko Väri
FUR-L L (59cm) Musta
FUR-XL XL (62cm) Musta

Fleece
Lippalakki
• Mukavasti istuva hattu
• Tuulenpitävä
• Taitettavat korvasuojat
• Säädettävä, joustava hihna

Malli      Koko       Väri
FCAP   Yksi koko     Musta

Logopipo
• Neulottua pehmeää 100% akryylia
• Kaksinkertainen rakenne, jossa
  sisäpuolella erittäin lämmin fleecevuori

Malli      Koko     Väri
LKH-G      Yksi koko Vihreä

KHB KHW

Raitapipo
• Neulottua pehmeää 100% akryylia
• Lämmin, kaksinkertainen rakenne

Malli    Koko     Väri
SKH-B    Yksi koko Musta/Harmaa

Ahkiot

AHKIO-XL
120x63x25cm (PxLxK)

AHKIO-XXL
128x70x28cm (PxLxK)

AHKIO-L
100x52x26cm (PxLxK)
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Pilkki-istuimet

Trek PRO
reppujakkara
Erittäin kätevä reppujakkara metsälle, kalaan, 
retkelle yms. Todella tilava reppu, jossa on moni-
puolisesti erilaisia taskuja vetoketjulla tai kiristysna-
rulla. Istuimessa on velcrolla kiinnitettävä lämmin ja 
mukava lisäpehmuste. Jakkarassa on tukeva, teräk-
sinen putkirunko, joka on helppo avata ja sulkea. 
Säädettävät olkahihnat sekä joustava ja säädettävä 
rintaremmi pikalukolla. Vettähylkivä EVA pohja.

• Pintamateriaali 1200D
• Tilava reppu, jossa useita erilaisia taskuja
• Tukeva teräsputkirunko
• Säädettävät olkahihnat
• Joustava ja säädettävä rintaremmi pikalukolla
• Vettähylkivä EVA pohja
• Istuinkorkeus 50cm
• Tuotekoodi: PTREK-PRO

Pilkki-istuin
laatikolla
Patriot pilkki-istuimen taskut ja hihnat on 
suunniteltu suomalaisen kalastajan tar-
peisiin. Etutaskuun saa pilkkivavat sopi-
vaan järjestykseen ja toisella sivulla on 
tasku termospullolle sekä sohjokauhalle. 
Toisella sivustalla on tilaa pilkkikukka-
roille. Kalat voi sujauttaa muovipussiin 
pilkkipöntön kannen reiästä.

• Materiaali: Oxford
• Vedenpitävä EVA pohja
• 20 litran kannellinen laatikko
• Omat taskut pilkkivavoille ja sohjokauhalle
• Säädettävät olkahihnat
• Mitat: 38(L) x 28(P) x 40(K)cm
• Tuotekoodi: PBOX
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IGAFF-110

Teleskooppinen nostokoukku
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teleskooppinen nostokoukku
• Irroitettava koukkuosa teräsuojuksella
• Pituus 26cm - 110cm
• Kita 45mm

Climax Max Mono Ice

Malli       Pituus     Paksuus/Vetolujuus    Väri
CIL-12     50m       0,12mm / 1,40kg   Oranssi
CIL-14     50m       0,14mm / 2,00kg   Oranssi
CIL-16     50m       0,16mm / 2,50kg   Oranssi
CIL-18     50m       0,18mm / 3,00kg   Oranssi
CIL-20     50m       0,20mm / 3,50kg   Oranssi
CIL-22     50m       0,22mm / 4,00kg   Oranssi
CIL-25     50m       0,25mm / 5,60kg   Oranssi
CIL-28     50m       0,28mm / 6,10kg   Oranssi

MADE IN GERMANY
CLIMAX Max Mono Ice
Climax Max Mono Ice on suunniteltu nimensä mukaisesti 
talvikalastukseen. Siimassa on fluorocarbonpinnoite, 
mikä suojaa siiman monofiiliydintä ja parantaa sen sol-
mulujuutta ja vetokestävyyttä. Lisäksi fluorocarbonpin-
noite lisää siiman kulutuskestävyyttä avannossa.

• Fluorocarbonpinnoite
• Erinomainen solmun- ja kulutuksen kestävyys

Patriot® Corestick Mustard -venepilkkivavat
Malli Pituus Action Osat

Avokelavavat

BM17 42cm Medium 1

BM25 62cm Light 1

BM30 75cm Medium Heavy 1

BM33 83cm Medium 1

Hyrräkelavapa

BMBC30 75cm Medium Heavy 1

PATRIOT Corestick Mustard 
-venepilkkivavat ja combot
Patriot Corestick –aihiot on nyt valjastettu pilkkikäyttöön! Sarjasta löytyy 
sekä avokela- että hyrräkelavapoja. Medium -toiminen vapa soveltuu erityi-
sesti ahventen, jalokalojen ja kuhien pilkkimiseen. Medium heavy –toiminen 
on puolestaan parhaimmillaan kuhaa ja haukea pilkittäessä. Vavat toimivat 
pilkkikäytössä niin jäällä kuin veneessäkin.

• Vahva ja tunnokas E-Glass aihio
• Korkkikahva
• 42cm BM17 mallissa EVA kahva
• Vaparenkaat titaania ja ruostumatonta terästä
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille

Patriot® Corestick Mustard -venepilkkicombot
Malli Siimatilavuus Kelaussuhde Pituus Action

BM500-25 135m / 0,20mm 5.2:1 62cm Light

BM500-30 135m / 0,20mm 5.2:1 75cm Medium Heavy

BM500-33 135m / 0,20mm 5.2:1 83cm Medium

AI
ALUMIINIPUOLA

9+1

• 3 kuulalaakeria
• Sorvattu alumiinipuola
• Vaihdettava kätisyys
• Siima valmiina puolalla

• Vahva ja tunnokas E-Glass aihio
• Korkkikahva
• Vaparenkaat titaania ja ruostumatonta terästä
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille

Pilkkikelat, vavat
ja combot



Pilkkikelat, vavat
ja combot

Patriot Pilk on vene- ja talvipilkkimiseen soveltuva kela. Kelan rakenne on 
kestävää komposiittia, ja kelan kätisyys on vaihdettavissa. Tämä uudentyyppi-
nen pilkkikela on erityisen hyvä tasapainopilkinnässä, jossa kalojen tärpit ovat 
voimakkaita ja kalat isoja. Myös venepilkinnässä isommat kalat voivat yllättää ja 
Pilk -kela on näissä tilanteissa parempi kuin perinteiset pilkkikelat. Pilk -kelan 
säädettävällä jarrulla nimittäin väsyttelet isommankin kalan.

Patriot® Pilk -pilkkikela
Malli Siimatilavuus Laakerit Ovh

PILK500 100m / 0,28mm 1+1 13,00

• 1 kuulalaakeri
• 1 takaliikkeetön laakeri
• Komposiittirunko
• Vaihdettava kätisyys
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille9+1

Patriot Pilk on vene- ja talvipilkkimiseen soveltuva combo. Kelan rakenne on kestävää 
komposiittia, ja kelan kätisyys on vaihdettavissa. Tämä uudentyyppinen pilkkikela on 
erityisen hyvä tasapainopilkinnässä, jossa kalojen tärpit ovat voimakkaita ja kalat isoja. 
Myös venepilkinnässä isommat kalat voivat yllättää ja Pilk -kela on näissä tilanteissa 
parempi kuin perinteiset pilkkikelat. Pilk -kelan säädettävällä jarrulla nimittäin väsytte-
let isommankin kalan. Vavassa yksiosainen, vahva E-glass aihio.

Patriot® Pilk -venepilkkicombot
Malli Siimatilavuus Pituus Action Ovh

PILK500-17 100m / 0,28mm 42cm Medium 20,00

PILK500-25 100m / 0,28mm 62cm Light 25,00

PILK500-30 100m / 0,28mm 75cm Medium Heavy 25,00

9+1

• 1 kuulalaakeri
• 1 takaliikkeetön laakeri
• Komposiittirunko
• Vaihdettava kätisyys

• Vahva ja tunnokas E-Glass aihio
• Korkkikahva
• 42cm mallissa EVA kahva
• Vaparenkaat titaania ja ruostumatonta terästä
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille
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Pilkkikelat, vavat
ja combot

Patriot Multi-Ice on välityksellinen pilkkikela, joka 
soveltuu erinomaisesti myös venepilkintään. Herkästi 
vapaana pyörivän puolan ansiosta kelalla on miellyt-
tävä kalastaa myös syvemmissä vesissä ja välityksen 
ansiosta pilkki on myös nopea kelata ylös. Etenkin 
tasapainopilkeillä ja jigeillä pilkkiessä suuremmat 
kalat voivat yllättää ja näissä tilanteissa Multi-Ice 
kelan tasaisesti säätyvä teflonjarru tekee väsytyk-
sestä vaivatonta. Suuren tähtipyörän ansiosta jarrun 
säätö onnistuu myös hanskat kädessä ja kumisista 
kammen nupeista saa pitävän otteen. Multi-Ice 
kelassa on kevyt ja kestävä komposiittirunko ja 
pitkän kelajalan ansiosta se istuu lähes kaikkiin 
vapoihin ja sitä on miellyttävä käyttää perinteisellä 
otteella sekä niin sanotulla kynäotteella.

• Teflonjarru
• Komposiittirunko
• 4 kuulalaakeria + 1 takaliikkeetön laakeri
• Suurikokoinen jarrunsäätöratas
• Puolan pyörimisen säätöruuvi
• Pitävät kumiset kammen nupit
• Räikkä
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille

Patriot® Multi Ice -pilkkikelat
Malli Siimatilavuus Kelaussuhde Laakerit

PMI55 100m / 0,28mm 3.0:1 4+1

PMI65 150m / 0,28mm 2.6:1 4+1

9+1
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Patriot® Multi-Ice on äärimmäisen kevyt ja tunnokas vapa talvi- ja venepilkintään. 
Tunnokas hiilikuituaihio huomiokärjellä, ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kevyet vaparenkaat sekä miellyttävän pehmeä ja lämmin korkkikahva tekevät vavalla 
kalastamisesta nautinnollista. Herkkä aihio välittää pienimmätkin tärpit kalastajan 
käsille ja olet aina valmiina antamaan vastaiskun. Multi-Ice pilkkivapaa voidaan 
käyttää pilkkiperhokelan lisäksi myös pienikokoisella avokelalla. Olipa kohdekalana 
sitten ahven, kuha tai esimerkiksi jalokalat, suoriutuu tämä vapa niiden pyytämisestä 
vaivattomasti.

• Tunnokas hiilikuituaihio
• Ruostumattomat vaparenkaat
• Korkkikahva
• Soveltuu käytettäväksi pilkkiperhokelalla sekä avokelalla
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille

Patriot® Multi Ice -pilkkivapa
Malli Pituus Action Osat

PMI20M 52cm Medium 1

Patriot® Multi-Ice combo on äärimmäisen kevyt ja tasapainoinen setti talvi- 
ja venepilkintään. Multi-Ice combo soveltuu erinomaisesti ahvenen, kuhan 
ja jalokalojen pyyntiin jigeillä, tasapainopilkeillä ja leecheillä.

• Teflonjarru
• Komposiittirunko
• 4 kuulalaakeria + 1 takaliikkeetön laakeri
• Suurikokoinen jarrunsäätöratas
• Puolan pyörimisen säätöruuvi
• Pitävät kumiset kammen nupit
• Räikkä

• Tunnokas hiilikuituaihio
• Ruostumattomat vaparenkaat
• Korkkikahva
• Soveltuu käytettäväksi pilkkiperhokelalla sekä avokelalla
• 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille

Patriot® Multi Ice -pilkkicombo
Malli Siimatilavuus Kelaussuhde Pituus Action

PMI55-20M 100m / 0,28mm 3.0:1 52cm Medium

9+1



Malli Teräkoko  Kierteen pituus Hinta

H2O-100 100mm / 4´´ 600mm  125,00

H2O-115 115mm / 4,5´´ 700mm  125,00

H2O-135 135mm / 5,5´´ 700mm  139,00

H2O-155 155mm / 6´´ 700mm  139,00

H2O-205 205mm / 8´´ 700mm  215,00

H2O-115-1000  115mm / 4,5´´ 1000mm  139,00

H2O-155-1000  155mm / 6´´ 1000mm  155,00

Heinola Original, suora malli

Malli Teräkoko        Osat Kierteen pituus Hinta

H2O-115-2 115mm / 4,5´´     2 600mm  155,00

H2O-155-2 155mm / 6´´        2 600mm  179,00

H2O-115-3 115mm / 4,5´´     3 800mm  179,00

Heinola Original, taittomalli

www.opm.fi

Heinola Original, Lappi, suora malli
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Heinola Originalin terä soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle. Erin-
omainen vaihtoehto myös meripilkintään. Saatavilla suora malli, 2 -osainen taitto-
malli, 3 -osainen taittomalli sekä suora Lappi -malli pitkällä 1000mm kierteellä. 

Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Terä:
• (Punainen) Terä soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle
• Kulutusta kestävää, karkenevaa ja muovattavaa Miilux 500 -kulutusterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä

Veivi: (suora ja 3 -osainen taittomalli)
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
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Heinola Jääporien Pro Series erikoismalli, johon käy Heinola Original jääpo-
ran kaikki terämallit. Sen ainoastaan 400mm pitkä kierre ja 100mm perus-
malleja lyhyempi runko tekevät siitä erittäin kevyen kantaa mukana. Terä 
soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle.

Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Terä:
• (Punainen) Terä soveltuu yleiskäyttöön ja kuivalle tai kuivahkolle jäälle
• Kulutusta kestävää, karkenevaa ja muovattavaa Miilux 500 -kulutusterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä

Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus

Malli      Teräkoko Kierteen pituus Hinta

HO-115-400  115mm / 4,5´´ 400mm  125,00

HO-155-400  155mm / 6´´ 400mm  139,00

HO-205-400  205mm / 8´´ 400mm  215,00

Heinola Pro Series, suora malli
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Akkuporakonevalmius!

Porakoneliitäntä suoraan porakoneen istukkaan (13 mm) kiinteän adapterin 
avulla. Adapterissa myös normaali käsiveivin kiinnitys. Lisäksi kiinteä varmis-
tuskiekko estämässä jääporan putoamista avantoon, jos jääpora irtoaa porako-
neesta käytön aikana. Koko talven terä, joka menee helposti sekä kuivaan että 
märkään jäähän.

Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja
• Kiinteä adapteri akkuporakoneelle
• Varmistuskiekko estää jääporan putoamisen avantoon

Terä:
• (Sininen) Koko talven terä, joka menee sekä kuivaan että märkään jäähän
• Kulutusta kestävää, karkenevaa ja muovattavaa Miilux 500 -kulutusterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä

Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus

Malli      Teräkoko Kierteen pituus Hinta

HO-AK-115   115mm / 4,5´´ 600mm  139,00

HO-AK-155  155mm / 6´´ 600mm  155,00

HO-AK-205  205mm / 8´´ 600mm  235,00

Heinola Pro Series AK, akkuporakonevalmius
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Malli Teräkoko         Kierteen pituus Hinta

HV-115 115mm / 4,5´´ 700mm  95,00

HV-155 155mm / 6´´ 700mm  115,00

Heinola Vanaja, suora malli

Malli Teräkoko        Osat Kierteen pituus Hinta

HV-115-2 115mm / 4,5´´     2 600mm  109,00

HV-155-2 155mm / 6´´        2 600mm  135,00

Heinola Vanaja, taittomalli

Kestävä ja takuuvarmasti toimiva jääpora edullisempaa vaihtoehtoa 
etsivälle. Erinomainen sisävesien yleisterä kuivalle jäälle. Saatavilla 
suora malli sekä 2 -osainen taittomalli kiinteällä veivillä.

Runko:
• Kierre pistehitsattu kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Sinkitty ja keltapassivoitu teräsrunko
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Terä:
• (Musta) Sisävesien yleisterä kuivalle jäälle
• Kulutusta kestävää, karkenevaa ja muovattavaa Miilux 500 -kulutusterästä
• Karkaistu terän kärki
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä

Veivi: (suora malli)
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
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Malli Teräkoko         Kierteen pituus Hinta

HL-115 115mm / 4,5´´ 700mm  125,00

HL-155 155mm / 6´´ 700mm  139,00

Heinola Light, suora malli

Heinola Light jääporan terä menee helposti sekä kuivaan että märkään 
jäähän vähemmällä voimankäytöllä. Erinomainen jääpora yleiskäyttöön 
läpi talven vaihtelevien jääolosuhteiden.

Runko:
• Kierre hitsattu koko pituudeltaan kiinni runkoputkeen
• Valmistettu 1,5mm kylmävalssatusta teräksestä
• Erittäin vahva ja kestävä rakenne
• Runko on polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja
• Varressa pehmuste, joka eristää kylmää ja josta jääporaa on helppo ja mukava kantaa

Terä:
• (Sininen) Koko talven terä, joka menee sekä kuivaan että märkään jäähän
• Kulutusta kestävää, karkenevaa ja muovattavaa Miilux 500 -kulutusterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä

Veivi:
• 12mm paksua, vahvaa sinkittyä ja keltapassivoitua terästä
• Helppokäyttöinen, jämäkkä ja nopeakäyttöinen veivin lukitus
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Malli Teräkoko 

THJ115 115mm / 4,5´´ 

THJ155 155mm / 6´´

Irtoterä Vanaja, musta

Malli Teräkoko 

THO100 100mm / 4´´ 

THO115 115mm / 4,5´´ 

THO135 135mm / 5,5´´ 

THO155 155mm / 6´´ 

THO205 205mm / 8´´

Irtoterä Original, punainen

Malli Teräkoko 

THF115 115mm / 4,5´´ 

THF155 155mm / 6´´

THF205 205mm / 8´´

Irtoterä Light, sininen

Malli        Teräkoko            Pituus 

JH2O-115-300 115mm / 4,5´´   30cm 

JH2O-155-300 155mm / 6´´      30cm 

JH2O-205-300 205mm / 8´´     30cm

JH2O-115-600 115mm / 4,5´´   60cm 

JH2O-155-600 155mm / 6´´      60cm 

JH2O-205-600 205mm / 8´´     60cm

Heinola jatkopalat

Sopii malleihin:
• Original
• Pro Series
• Pro Series AK
• Light

Malli               Teräkoko 

SUOJA-115        115mm / 4,5´´ 

SUOJA-155        155mm / 6´´

SUOJA-205        205mm / 8´´

Teränsuoja

Malli 

VEIVI

Jääporan veivi

Malli 

V-KS-P

Kädensijapari

Malli    Teräkoko 

THO100-N   100mm / 4´´ 

THO115-N   115mm / 4,5´´

Kilpaterä, nopea

www.opm.fi

Malli 

V-SM

Siipimutteri
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Tämän helposti asennettavan adapterin avulla teet jääporastasi akkuporakonekäyttöi-
sen. Adapteri kiinnitetään irrotettavan käsiveivin tilalle. Varmistuskiekko on estämässä 
jääporan putoamista avantoon, jos jääpora irtoaa porakoneesta käytön aikana.

• Sopivat Heinolan Jääporatehtaan valmistamiin, irrotettavalla käsiveivillä
  oleviin poriin, noin vuodesta 2002 alkaen
• Helppo asentaa paikalleen
• Kiinnitetään irrotettavan käsiveivin tilalle
• Varmistuskiekko estää jääporan putoamisen avantoon
• Valmistettu teräksestä
• Polttomaalattu epoksipulverimaalilla
• Kestää erinomaisesti kolhuja

Akkuporakoneadapteri

Malli Teräkoko 

ADAP115 115mm / 4,5´´ 

ADAP155 155mm / 6´´

ADAP205 205mm / 8´´

Akkuporakoneadapteri

Tarvikkeita

Ohjainterää käytetään yleensä moottoriporissa.  Se pitää terän paikallaan 
niin, ettei terä ala vaeltamaan ympäriinsä ennen jäähän uppoamista. Tämä 
on turvallisuusasia myös. Ohjainterä mahdollistaa myös vierekkäisten rei-
kien poraamisen esimerkiksi suuremman avannon tekemistä varten.

• Kulutusta kestävää, karkenevaa ja muovattavaa Miilux 500 -kulutusterästä
• Ruostumaton kovareunaterä, joka kestää kulutusta ja pysyy pitkään terävänä
• Terän yhdeksän eri hiontavaihetta takaavat erittäin terävän lopputuloksen
• Tukeva ja kestävä terän kiinnitys
• Helposti vaihdettava terä

Ohjainterä

Malli    Teräkoko 

OTHO115    115mm / 4,5´´ 

OTHO155    155mm / 6´´

OTHO205    205mm / 8´´

Ohjainterä
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