
Jonmaster™ Ultra Teleskopskaft
En ny generation skaft

UK Master Version
Translations to be made below

Egenskaper
`` Robust
`` Teleskopfunktion
`` Mjukt gummihandtag
`` Unik låsknapp

Fördelar
`` Hållbart, tåligt
`` Enkelt att justera höjden
`` Ergonomisk och bekväm moppning
`` Passar till alla Jonmaster stativ

Jonmaster Ultra är en ny generation skaft och stativ inom Jonmaster-systemet 
som omfattar Teleskopskaft, Moppstativ och Interiörmoppstativ. Produkterna 
är speciellt utvecklade för det professionella Jonmaster-systemet, och är 
ännu mer ergonomiskt utformade och ännu lättare att använda än de gamla 
produkterna.

Det robusta Jonmaster Ultra Teleskopskaftet kan lätt varieras i höjd så att 
brukaren kan arbeta ergonomiskt i rätt arbetshöjd. Tack vare det bekväma 
gummihandtaget, med sin speciella ergonomiska utformning blir hanteringen 
av redskapet mycket enkel. Den jämna ytan på skaften gör att det är enkelt att 
torka av och hålla rent. Alla skaft kan autoklaveras.
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JonmasterTM Ultra Teleskopskaft

Produktdata

Beskrivning Förpackning Artikelnummer

Jonmaster Ultra Teleskopskaft, 100-170 cm 1x2 st 7514586

Jonmaster Ultra Teleskopskaft, 60-105 cm 1x2 st 7514588

Användning
För att säkerställa ett ergonomiskt riktigt arbetssätt måste skaftet justeras till rätt arbetshöjd. Detta kan göras genom att man placerar 
en fot på moppstativet, vrider övre delen av skaftet moturs för att låsa upp detta och drar ut skaftet tills den övre delen når undre 
delen av hakan. Därefter låser man skaftet genom att vrida detta i den andra riktningen (medurs).

Tekniska data

Beskrivning

Material Aluminium (Alu), polypropen (PP), polykarbonat (PC) Handtag Ø47 - Ø32 mm

Storlek Stora: 1000-1700 x Ø25 mm  
Lilla: 600-1050 x Ø25 mm

Låsmekanism Inre vridlås

Vikt Stora: 460 gr 
Lilla: 315 gr

Färg Svart, silver
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