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JD Kuli 40 x 40 
 
 
Anvendelse: 
JD Kuli er en teleskopisk støttesøjle der opspændes mellem betongulv og loft. Anvendes 
ved boring med diamantboremaskiner hvor fastboltning ikke er mulig (kulien placeres på 
boremaskinens fodplade, der hvor du normalt isætter bolten) eller sammen med JD 
vægboringsbeslag for horisontalboring i betonvæge samt til opstemning af 
opsamlingsbakker til kølevand og betonboreklodser. 
 
Betjening:  
Håndtaget drejes én halv omgang baglæns (venstre om) og presses indad samtidig med 
at der tages fat om det perforerede inder-rør. inder-røret løftes opad mod loftet til det er 
ca. 5-25 mm fra. Lad kloen på håndtaget falde i et passende hak på inder-røret. Kulien er 
låst og kan ikke falde sammen. Herefter drejes håndtaget højre om, til beskyttelses-foden 
på kulien rammer loftet. Der efterspændes hårdt med hånden. Kulien er forsynet med 19 
mm møtrik for enden af håndtaget. Denne møtrik kan evt. forsigtigt efterspændes (max. 
1/4-1/2 omgang) med 19 mm nøgle. 
 
Forholdsregler:  
Du bør altid sikre dig:  

• At kulien ikke er beskadiget. Håndtag og klo-del skal kunne bevæges relativt nemt. 
Undersøg om inder-røret bevæger sig let ind og ud af yder-røret 

• At kulien er korrekt fastspændt mellem gulv og loft.  

• At klo-delen på betjeningshåndtaget er i korrekt indgreb med inder-røret.  

• At kulien står stabilt på fast og stabilt underlag. 

• Der bør kun opstemmes mod faste materialer, da der ellers er risiko for at man 
trykker kulien igennem materialet. Der kan evt. arbejdes med større top plade 
således at trykket fra kulien fordeles over et større areal. 

• At kulien står i lod.  
 
Vedligeholdelse: 
Kulien bør rengøres og holdes fri for betonslam etc.  
Alle bevægelige dele bør jævnligt smøres og indfedtes. 
 
Tekniske Data: 
 

 
 

Højde: 1850 – 3150 mm 

Vægt: 12 kg inkl. 2 beskyttelses-fødder 

Profil: 40 x 40 mm 

Max. 
belastning 

500 kg. (bære-evne) 

Ekstra 
Tilbehør: 

Forlængermoduler, 
Vægboringsbeslag, tandstang, rustfrie 
opsamlingsbakker. 


