
Heinola Jääporat on valmis-
tettu Suomessa ja Suomalai-
sen Työn Liitto on myöntänyt 
oikeuden käyttää Avainlippu 
-tunnusta merkkinä suoma-
laisesta työstä.

2019

Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, 
modernin 2019 mallistonsa! Jääporien tehokkuus, käy-
tettävyys, luotettavuus ja laatu ovat Heinola Jääporien 
toimivuuden peruskivet. Juuri näiden ominaisuuksien 

ansiosta Heinola Jääporat ovatkin monien mielestä
ne oikeat ja sopivimmat suomalaisille kalastajille!
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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

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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Malli Teräkoko 

THBI115 115mm / 4,5´´ 

THBI155 155mm / 6´´

Irtoterä Black Ice, keltainen

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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OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää

puh 09-2790460
fax 09-27904646

info@opm.fi 


