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Bonowi EKA Camlock teleskooppipatukat 
 
Käyttötarkoitus 
Bonowi EKA Camlock on alun perin kehitetty Saksan poliisille ja on myös Ruotsin 
poliisin valinta uudeksi teleskooppipatukaksi 2012. Tuotekehityksessä on huomioitu 
nykyaikaiselle teleskooppipatukalle asetetut toiminnan, tehokkuuden, kestävyyden ja 
käytön helppouden vaatimukset. 
 
Tuloksena on syntynyt täysin uudenlainen teleskooppipatukka, jonka ominaisuudet 
tuovat tälle voimankäyttövälineelle täysin uusia käyttömahdollisuuksia. 
 
Erityisominaisuudet 
Bonowi EKA Camlock voidaan avata kaikilla perinteisillä teleskooppipatukan avaamistavoilla. Patukka lukittuu helposti, 
joten se avautuu luotettavasti myös vaikeissa tilanteissa. Patukka suljetaan napista painamalla käsin, sitä ei suljeta 
hakkaamalla. 
 
Bonowi EKA Camlock voidaan avata ja sulkea lähes äänettömästi selän takana tai vartalon edessä käsin rauhallisesti 
vetämällä. Patukkaa voidaan pitää kädessä suljettuna ja avata se esimerkiksi kohdehenkilöä puhutettaessa joko 
hitaasti tai perinteiseen tapaan. 
 
Patukkaa ei välttämättä tarvitse avata lainkaan, vaan se aukeaa myös suoraan suljetusta tilasta eri asennoista 
lyötäessä mahdollistaen todella nopean toiminnan. 
 
Tekniset perustiedot    
Kokonaispituus: 506 mm (21”) 
Pituus suljettuna: 212 mm 
Osien halkaisijat: 19 mm/22 mm/28 mm  
Paino: 535 g 
Painopisteen etäisyys patukan päästä: 248 mm 
Suurin iskuenergia (kahvan keskipisteestä): 272 mm 
Valmistajan takaamat toimintalämpötilat: – 40 °C … +70 °C 
Valmistusmateriaalit: päämateriaaleina erikoisteräs (42 Cr Mo 4) ja kuitulujitteiset muovimateriaalit 
Valmistajan takaama käyttöikä: 10 vuotta, täysin huoltovapaa koko käyttöikänsä 
Saatavana myös 16“ ja 26“ versioina 
 
Yhteensopivuus 
Bonowi EKA Camlock on hieman kilpailijoitaan paksumpi, joten se ei mahdu esim. ASP sidebreak – koteloihin. 
Tarjoamme useita erilaisia kotelomalleja, katso lisävarusteet. 
 
Lisävarusteet 
 

Lisävarusteina saatavissa: 
- säädettäväasentoiset vyökotelot (avonainen ja suljettu) 
- irrotettava päätyrengas patukan kahvaan 
- taktinen peili 
- erilaisia kärkiosia 
- kouluttajalle punakahvainen EKA Camlock patukka 

- käsisuojus, jossa valaisin 
 
Hinnat (verollinen ovh) 
Patukat:  16” 179 € 21” 179 € 26” 189 € 
Vyökotelot: useita eri vaihtoehtoja 
Päätyrengas: 9 € 
Alumiinikärki: 9 € 
Muut lisävarusteet: sopimuksen mukaan Jälleenmyyjille ja yli 5 kpl kertatilauksille myönnetään alennettu hinta. 


