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Paigaldustangid
Võtmetangid

Akuga hüdrauliline kaablilõikur „AS6-S50“ 
Remonditasku HUPsmartHome



2
haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.

TÕELINE MULTITALENT – MEIE UUED PAIGALDUSTANGID
Haaramine | Painutamine | Lõikamine | Pressimine | Puhastamine | Kraatide eemaldamine 

Uued VDE paigaldustangid (artikkel 211229) ja uued paigaldustangid põhisarjast (artikkel 201090) avaldavad muljet 
mitmekülgsuse, ohutuse, täpsuse, energiasäästu ja vastupidavusega. Multifunktsionaalsed tangid sobivad nii haarami-
seks, painutamiseks, pressimiseks ja lõikamiseks kui ka aukude puhastamiseks ja kraatide eemaldamiseks süvistata-
vatest pistikupesadest. 

Meie uued kerged ja kompaktsed paigaldustangid asendavad kuni 7 tööriista ja on ustavad kaaslased igapäevatöös.
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... veenvad lahendused

VDE
Toote Nr. 211229

Paigaldustangid VDE

• Tasapinnalised siledad haardepinnad juhtmete vigastusteta haaramiseks ja  
    painutamiseks
• Tangiotsaku individuaalne kasutamine, nt aukude laiendamiseks või lõigatud    
    plasttorudest kraatide eemaldamiseks
• Ava lamedate ja ümarate materjalide ohutuks haaramiseks
• Kaablikäärid kuni 15 mm läbimõõduga või kuni 50 mm² ristlõikega juhtmetele ja  
    kaablitele
• Juhtmete lõikamine: täpne ja lihtne lõikamine väiksema vaevaga võrreldes  
    traditsiooniliste külglõikuritega
• Kroomivanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupidavuse ja toote pika eluea 
• 1,5 mm² kuni 2,5 mm² ühe- ja kahetraadiliste kaablite kahjustusteta  
    eemaldamine
• 0,25 otsahülsside pressimine | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Isoleerimata kaablikingade 2,5 kuni 4,0 mm² pressimine
• Individuaalselt testitud vastavalt standardile DIN EN IEC 60900 ohutuks pinge  
    all töötamiseks

Toote Nr. 201090
BasicPaigaldustangid

• Tasapinnalised siledad haardepinnad juhtmete vigastusteta haaramiseks ja  
 painutamiseks
• Tangiotsaku individuaalne kasutamine, nt aukude laiendamiseks või lõigatud  
 plasttorudest kraatide eemaldamiseks
• Ava lamedate ja ümarate materjalide ohutuks haaramiseks
• Kaablikäärid kuni 15 mm läbimõõduga või kuni 50 mm² ristlõikega juhtmetele ja  
 kaablitele
• Juhtmete lõikamine: täpne ja lihtne lõikamine väiksema vaevaga võrreldes   
 traditsiooniliste külglõikuritega
• Kroomvanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupidavuse ja toote pika eluea 
• 1,5 mm² kuni 2,5 mm² ühe- ja kahetraadiliste kaablite kahjustusteta   
 eemaldamine
• 0,25 otsahülsside pressimine | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Isoleerimata kaablikingade 2,5 kuni 4,0 mm² pressimine
• Haarad musta/rohelise pehme sukelisolatsiooniga

EUR neto

35,00

EUR neto

22,50
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Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.

Korterite laius: 50 mm

Toote Nr. 211224
Võtmetangid VDE

• sujuv haaramine kõigi mutrivõtmesuuruste puhul tänu paralleelsetele   
 haaramislõugadele
• kruviühenduste lihtne pingutamine ja lahtivõtmine
• vähendatud kaal eriti lihtsaks ja käesõbralikuks tööks
• haardelõugade turvaline reguleerimine hoiab ära liigendi libisemise
• siledad, poleeritud haardepinnad ei kahjusta pindu
• 10-kordne jõu suurendamine eriti suure kinnitusjõu saavutamiseks
• mugava surunupuga ühe käega reguleerimisega 
• sõrmekaitsega ohutuks töötamiseks
• kroomvanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupidavuse ja toote pika eluea
• individuaalselt testitud vastavalt standardile DIN EN IEC 60900 ohutuks pinge all  
 töötamiseks

Tänu paralleelsetele 
haaramislõugadele ei kahjusta 

kruvide servi!

EUR neto

43,00
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Võtmetangid

• sujuv haaramine kõigi mutrivõtmesuuruste puhul tänu   
 paralleelsetele haaramislõugadele
• kruviühenduste lihtne pingutamine ja lahtivõtmine
• vähendatud kaal eriti lihtsaks ja käesõbralikuks tööks
• haardelõugade turvaline reguleerimine hoiab ära liigendi   
 libisemise
• siledad, poleeritud haardepinnad ei kahjusta pindu
• 10-kordne jõu suurendamine eriti suure kinnitusjõu   
 saavutamiseks
• mugava surunupuga ühe käega reguleerimisega 
• sõrmekaitsega ohutuks töötamiseks
• kroomvanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupidavuse ja  
 toote pika eluea
• haarad musta/rohelise pehme sukelisolatsiooniga

Toote Nr. 210619
Korterite laius: 50 mm

TANGID JA MUTRIVÕTI ÜHES  
Haaramine | Hoidmine | Pressimine | Toorikute painutamine  

Need 3 tangide võtit on 2022 aasta tootevalikus uued. VDE tangide mutrivõti (artikkel 211224) ja tangide 
mutrivõti põhisarjast (artikkel 210619) on 260 mm pikkused ja asendavad võtmekomplekte vahemikus 0 kuni 
50 mm. Kolmas on põhitangide mutrivõtme väiksem ja veelgi käepärasem versioon (artikkel 210615), mis 
muudab 180 mm pikkusega kuni 36 mm mutrivõtmekomplektid ülearuseks.

Mitmekülgne, paindlik, turvaline, kerge ja käesõbralik – muutke töö  
enda jaoks lihtsaks ja kasutage meie uute võtmetangide paljusid  
eeliseid!

Toote Nr. 210615
Korterite laius: 36 mm

EUR neto

31,00
EUR neto

27,50
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Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.

VASTAVALT TEIE VAJADUSTELE
Kaablilõikur on saadaval kas koos aku ja laadijaga või ilma (216420-1 / 216420-1-NO) – ideaalselt pakitud 
praktilisse plastkohvrisse. Aluskorpus ühildub MAKITA 18 V akutehnoloogiaga. Eraldi saadaolevate adapteritega saab 
kasutada ka teiste tootjate akusid. Paigaldamine on kiire ja lihtne tänu mugavale pistikühendusele.

Toote Nr. Adapter Tootja
215529   Bosch
215531   Milwaukee
215533   Dewalt

AKUGA HÜDRAULILINE KAABLILÕIKUR, TÕESTATUD KVALITEET  
JA VEELGI SUUREM LÕIKEPIND  

Uus akuga hüdrauliline kaablilõikur „AS6-S50“ lõikab kuni 50 mm läbimõõduga vask- ja alumiiniumkaableid (va ACSR 
ja SWA kaablid).

HAUPA kaablilõikuri „AS6-S50“ (artikkel 216420-1) eripäraks on suur, kuni 50 mm lõikeulatus. Tugev konstruktsioon 
koos täiusliku, energiasäästliku painutusasendiga ja väikese 7,9 kg kaaluga muudavad selle tööriista ideaalseks 
kaaslaseks tõeliselt suurte asjade tegemisel. Võimsa kaablilõikuri saab ka kitsastes kohtades kindlalt kaablile asetada. 
Ühe akulaadimisega on komplektis oleva 2 Ah akuga võimalik teha, olenevalt kaablist, kuni 50 lõiget. Turvalülitiga 
edasi- ja tagasikäigunupp võimaldab igal ajal lõikeprotsessi juhtida ja tagab seeläbi ohutu töötamise.

Ø 50  
mm
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aku ja laadimisseadmega,
jaotustega kohvris

Toote Nr. 216420-1
Akuga hüdrauliline kaablilõikur „AS6-S50“

alumiinium- ja vaskkaablite lõikamiseks

Tarnekomplekt (216420-1): 1 lõiketööriist, 1 laadimisseade, 1 aku, 1 kanderihm, 
jaotustega kohvris.

• täpne läbilõige juhtme vähese deformatsiooniga
• lõikejõud kN: 60
• töörõhk baarides: 700
• lõikelaius Ø: 50
• lõikepea 180° pööratav
• aku laadimisaeg minutites: 30
• aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• akule toote nr 215523 ja laadimisseadmele toote nr 215527
• ühildub MAKITA 18 V laadimistehnikaga
• LED-lamp tööpiirkonna valgustamiseks

ilma aku ja laadimisseadmeta,
jaotustega kohvris

Toote Nr. 216420-1-NO

ilma aku ja laadimisseadmeta,
transpordikarbis

Toote Nr. 216420-1-N

EUR neto

1.710,00

ilma aku ja laadimisseadmeta,
transpordikarbis

Toote Nr. 216420-1-N

EUR neto

1.450,00

ilma aku ja laadimisseadmeta,
jaotustega kohvris

Toote Nr. 216420-1-NO

EUR neto

1.580,00



reduced

≤50%
MIN

MAX

7,55 kg

33 tk.
Toote Nr. 220805

Remonditasku „HUPsmartHome“

Dokumendilahtriga, lahtritega tööriistade ja mõõteseadmete jaoks, peendetailitasku, 
kummiaasade ja eraldi (polsterdatud) kohaga sülearvuti ning dokumentide jaoks, 
eemaldatavate vaheseinte abil jaotatav. Sülearvutilahter kuni 15“. värv: roheline, 
must. Tasku 220292.

Komplekti kuuluvad:
• VDE universaaltangid 180 mm*
• VDE külglõiketangid 160 mm*
• VDE pikkmokktangid, kõvera otsaga 160 mm* 
• VDE kruvikeerajate komplekt „HUPslim“ 1000 V PH
• VDE kruvikeerajate komplekt „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
• Universaalne isolatsiooni eemaldaja 4 – 15 mm² 
• Top Coax Plus isolatsiooni eemaldaja 4,8 – 7,5 mm²
• Plastlint (kaabli tõmbamiseks), 15 m x 3 mm
• jaotuskapi võti „HUPkey“
• VDE torutangid 170 mm
• kokkupandav tollipulk 2 m
• Alumiiniumist vesilood 400 mm
• Puusepa pliiats
• Insenerihaamer 300 g
• Elektriku peitlid 10 x 250 mm
• pingetester „Basic +“
• presstangid
• kaablinuga
• Kinnitusvahend LSA 
• presstangid HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
• fikseeritud käepidemega PUK-taskusaag „PUK“
• tööriistatasku HAUPA „FlexBag“
• elektroonika ESD külglõikur

* Paremad lõikamisomadused

Teie elektritoodete hulgimüüja: HAUPA Grupp
www.haupa.com
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Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.H
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KAS OLETE VALMIS UUENDUSTEKS JA NAUTIMA SÜSTEEMIDE JA 
PROTSESSIDE OPTIMEERIMIST?  

Teeninduskotis on kõik vajalik selleks, et aktiivselt kaasa aidata digitaliseerimisele 
ja energiavaldkonna ümberkorraldamisele. Meie tööriistad on ideaalsed kaaslased 
elektrikute uutel teedel. 

Nylon

EUR neto

429,00


