
®HAK SKORPION  
TYP WS-010

To nowe INNOWACYJNE narzędzie 
do ręcznego podnoszenia pokryw:

Wyrób Chroniony
Prawem Patentowym

�  włazów kanalizacyjnych

�  włazów telekomunikacyjnych

�  skrzynek hydrantowych 

�  kratek kanalizacji burzowej 

www.kanpol.com,  e-mail: info@kanpol.com, kanpol@onet.pl

�  – 

�  poprzez umieszczenie nowego elementu ruchomej stopy – na zmniejszenie 

obciążenia haka

�  na szybką możliwość wymiany haków

�  na możliwość zastosowania haka nieiskrzącego

�  poprzez możliwość pracy również w tandemie – na podnoszenie pokryw w pionie 

i na wyjątkowy komfort pracy 

przy podnoszeniu pokryw na wytworzenie zasady dźwigni

UNIKALNA KONSTRUKCJA HAKA SKORPION  WS-010 

POZWALA:

®

®
HAK SKORPION  WS-010 to:

�  

w eksploatacji sieci

�  Narzędzie pozwalające zapobiec ewentualnemu iskrzeniu pomiędzy pokrywą 

a włazem przy podnoszeniu pokryw za pomocą dwóch haków

�  Narzędzie oszczędzające siły pracowników

�  Narzędzie podnoszące wydajność pracy

�  Narzędzie konkurencyjne – poręczne – solidne

Narzędzie, którego niepowtarzalna konstrukcja otwiera nowy rozdział 

®HAK SKORPION  WS-010:

�

�  NOWY WYMIAR W POJĘCIU BHP

 NOWE ROZWIĄZANIE W OBSŁUDZE SIECI 

 
Dane techniczne:

Udźwig:    do 70 kg
Materiał:   stal
Ciężar:     2,30 kg



®System Zabezpieczeń SKORPION  TYP: WŁ-002, WŁ-003, WP-002 

®Wyciągarki SKORPION  TYP: WS-001, WS-006 do podnoszenia:

�  włazów kanalizacyjnych (zwykłych) – typ: WS-001 
®�  włazów kanalizacyjnych z zamontowanym systemem Skorpion  – 

    typ: WS-001 

�  włazów telekomunikacyjnych – typ: WS-006 

�  kratek kanalizacji deszczowej (zwykłych) – typ: WS-001 

�  kratek kanalizacji deszczowej z zamontowanym systemem 
®    Skorpion  typ: WS-001 

typ WS-001

®
Kolec SKORPIONA  – to uchwyt i dodatkowy element wyciągarki 

®
SKORPION  do podnoszenia przedmiotów zwłaszcza pokryw 
studzienek włazów, kratek kanalizacji deszczowej lub tym podobnych. 
Służy on do podnoszenia przedmiotów zawierających okrągły otwór, 
oraz wyposażonych od dołu w różne mechanizmy, w tym 
zabezpieczające je przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem jak 

®
np. system zabezpieczeń SKORPION : WŁ-002, WŁ-003, WP-002.
Wyrób Chroniony Prawem Patentowym

Kolec 
®SKORPIONA

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY

Dystrybutor:

KAN-POL PPHU Iwona Łosiewicz
Al. Spółdzielczości Pracy 36 C, 20-147 Lublin
tel. 506 18 18 50, 81 441 58 66
e-mail: info@kanpol.com, kanpol@onet.pl
www.kanpol.com, www.zabezpieczeniewlazow.pl

 

®
System SKORPION  to mechanizm do zabezpieczania: 

�  włazów studni kanalizacyjnych – typ: WŁ-002, WŁ-003

�  kratek kanalizacji deszczowej – typ: WP-002

�  włazów komór ciepłowniczych i innych – typ: WŁ-002, WŁ-003
®

System SKORPION  zabezpiecza pokrywy włazów i kratki przed:

�  penetracją infrastruktury podziemnej

�  kradzieżą - dewastacją

�  ewentualnym zagrożeniem atakiem terrorystycznym 

�  klawiszowaniem 
Wyrób Chroniony Prawem Patentowym

typ WS-006 ®Wyciągarka SKORPION  – to urządzenie do ręcznego podnoszenia 
i transportu przedmiotów, zwłaszcza pokryw studzienek włazów, 
kratek kanalizacji deszczowej, itp. Służy ona do podnoszenia również 
przedmiotów wyposażonych od dołu w różne mechanizmy, w tym 
zabezpieczające je przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem jak 

®
np. system zabezpieczeń SKORPION : WŁ- 002, WŁ-003, WP-002. 
Wyrób Chroniony Prawem Patentowym

®
Dźwignia SKORPION  – to uniwersalne urządzenie do szybkiego 
luzowania włazów kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, skrzynek 
hydrantowych i kratek kanalizacji burzowej. Umożliwia luzowanie 
pokryw zapieczonych, zassanych, zapiaszczonych, zakleszczonych, 
zamarzniętych. Wyrób Chroniony Prawem Patentowym

®Dźwignia SKORPION  TYP: WS-016 do luzowania pokryw:


