
  Tekniset tiedot :   
Suurin kelan halkaisija: 1000 mm
Suurin kelan leveys: 700 mm
Kela-akselin Ø: 50 mm

RS 10 kelapukki on on RS 16 -pukin pienempi versio. Se on rakenteelta huomattavasti kevyempi 
ja pienempi. RS 10 on tarkoitettu pienten ja kevyiden kelojen pukiksi. Pukkiin mahtuu 
halkaisijaltaan 1000mm kela.  Toimintaperiaate on sama kuin RS 16 -pukissakin eli kela 
nostetaan pukin päälle käyttäen pukin omaa runkoa vipuna. 

RS 10 on kevyt liikuteltava ja sitä on vaivaton kuljettaa työpisteestä toiseen. Pukin siirtäminen 
onnistuu helposti yhdeltä käyttäjältä.  Pukki voidaan myös pyöräyttää ympäri ja käyttää sitä 
kelan kuljetukseen siten että kela toimii “pyöränä”

Pukin mukana toimitetaan laakeroitu kela-akseli sekä kelan lukituskartiot. RS 10 - kelapukkia 
on saatavana sekä jarruttomana että jarrullisena versiona. Jarrun avulla kelan purkuun saadaan 
sopiva vastus helposti eikä kela pääse pyörimään purkuvaiheessa liikaa.
Jarruvaihtoehtoina on panta- tai levyjarru. 
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RS 10 - kelapukki

Pukkia voidaan käyttää kelan myös kuljetukseen.
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  Tekniset tiedot :   
Suurin kelan halkaisija: 1600 mm
Suurin kelan leveys: 1200 mm
Kela-akselin Ø: 50 mm

RS 16 - kelapukki
RS 16 ja RS 16J -kelapukit on tarkoitettu pienten kelojen käsittelyyn. Kelannosto pukin päälle 
tapahtuu käyttämällä pukin omaa runkoa vipuna. Tällä tavalla hieman raskaammatkin kelat saadaan 
pukkiin ilman erillisiä nostoapuvälineitä. Pukki on on rakenteeltaan kevyt, mutta kestävä. Tukevaan 
kuumasinkittyyn runkoon on varattu paikat trukin piikeille, joten tyhjän pukin liikuttelu onnistuu 
trukilla vaivattomasti. 

Pukin painopiste on sijoitettu siten, että tahattoman kippaamisen mahdollisuus on 
mahdollisimman pieni. Pukki voidaan myös tarvittaessa ankkuroida maahan. 

RS 16 -kelapukkia on saatavana sekä jarruttomana että jarrullisena versiona. Jarrun avulla voidaan 
kelan vapaata pyörimistä hidastaa ja näin saada sopiva vastus kelan purkuun.
Jarruvaihtoehtoina on panta- tai levyjarru. Pukin mukana toimitetaan laakeroitu kela-akseli sekä 
kelan lukituskartiot.
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Tyhjän pukin liikuttelu onnistuu vaivattomasti 
vaikkapa trukilla
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