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Asennuspihdit
Siirtoleukapihdit 

Akkutoiminen hydraulinen 
kaapelileikkuri ”AS6-S50”

Huoltolaukku HUPsmartHome
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Hinnat ovat myyjän nettohintoja, lisättävä lakisääteinen arvonlisävero. Voimassa 31.01.2023 asti. Pidätetään oikeus korjata virheet sekä teknisiin muutoksiin.

TODELLINEN MONITOIMITYÖKALU – UUDET ASENNUSPIHTIMME
Tartunta | Taivutus | Katkaisu | Puristus| Puhdistus | Purseenpoisto  

Uudet VDE-asennuspihdit (tuotenro 211229) ja perusvalikoiman uudet asennuspihdit (tuotenro 201090) ovat 
monipuolisia, turvallisia, tarkkoja, voimia säästäviä ja pitkäikäisiä. Monitoimipihdit soveltuvat tarttumiseen, 
taivuttamiseen, puristamiseen ja leikkaamiseen sekä porareikien puhdistamiseen ja purseenpoistoon 
uppoasennusrasioista. 

Uusilla kevytpainoisilla ja kompakteilla asennuspihdeillämme voit korvata jopa 7 työkalua ja ne ovat luotettavia 
työkaluja kaikissa päivittäisissä töissäsi.
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... Vakuuttavat ratkaisut

VDE
Tuotenro 211229

Asennuspihdit VDE

• Tasoitetut, sileät tartuntapinnat, jotka eivät tartuttaessa vahingoita johtimia
• Pihtien kärkiä voi käyttää eri tarkoituksiin kuten reikien suurentamiseen tai  
    leikattujen muoviputkien jäysteenpoistoon
• Kärjen aukon avulla voi helposti tarttua litteisiin ja pyöreisiin materiaaleihin
• Kaapelileikkuri enimmillään 15 mm halkaisijan tai 50 mm² poikkileikkauksen   
    johdoille ja kaapeleille
• Johtojen katkaisu: tarkka ja vaivaton, voimia säästävä katkaisu tavalliseen  
    sivuleikkuriin verrattuna
• Kromi-vanadiiniteräs takaa tuotteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden
• Yksi- ja monilankaiset kaapelit 1,5 mm² - 2,5 mm² voidaan kuoria  
    vahingoittumattomasti
• Kaapelipäätteiden puristaminen 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Eristämättömien kaapelikenkien 2,5 - 4,0 mm² puristaminen
• Kappaletarkastettu DIN EN IEC 60900 mukaan turvalliseen työskentelyyn  
    jännitteisten osien parissa

Tuotenro 201090
BasicAsennuspihdit

• Tasoitetut, sileät tartuntapinnat, jotka eivät tartuttaessa vahingoita johtimia
• Pihtien kärkiä voi käyttää eri tarkoituksiin kuten reikien suurentamiseen tai  
 leikattujen muoviputkien jäysteenpoistoon
• Kärjen aukon avulla voi helposti tarttua litteisiin ja pyöreisiin materiaaleihin
• Kaapelileikkuri enimmillään 15 mm halkaisijan tai 50 mm² poikkileikkauksen  
 johdoille ja kaapeleille
• Johtojen katkaisu: tarkka ja vaivaton, voimia säästävä katkaisu tavalliseen   
 sivuleikkuriin verrattuna
• Kromi-vanadiiniteräs takaa tuotteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden
• Yksi- ja monilankaiset kaapelit 1,5 mm² - 2,5 mm² voidaan kuoria    
 vahingoittumattomasti
• Kaapelipäätteiden puristaminen 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• eristämättömien kaapelikenkien 2,5 - 4,0 mm² puristaminen
• Kahvat musta/vihreä pehmeät, uppoeristetty

EUR net

35,00

EUR net

22,50
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360° View

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstraße 165 – 169, D-42853 Remscheid, puhelin: +49 (0)2191 8418-0, faksi: +49 (0)2191 8418840, sähköposti: sales@haupa.com
Hinnat ovat myyjän nettohintoja, lisättävä lakisääteinen arvonlisävero. Voimassa 31.01.2023 asti. Pidätetään oikeus korjata virheet sekä teknisiin muutoksiin.

Lt: 50 mm

Tuotenro 211224
Siirtoleukapihdit VDE

• portaaton tartunta kaikilla kitaleveyksillä yhdensuuntaisesti tarttuvien leukojen  
 ansiosta
• kierreliitosten vaivaton kiristäminen ja löysääminen
• kevennetty paino tekee työskentelystä kevyempää ja säästää niveliä
• tartuntaleukojen luotettava säätö estää nivelen luiskahtamisen
• säästää pintoja sileiden, kiillotettujen tartuntapintojen ansiosta
• 10-kertainen käsivoimien vahvistuminen erittäin suuren puristusvoiman ansiosta
• mukava säätö yhdellä kädellä käytettävän painonapin avulla
• sormien puristumisenesto turvalliseen työskentelyyn
• kromi-vanadiiniteräs takaa tuotteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden
• kappaletarkastettu DIN EN IEC 60900 mukaan työskentelyyn jännitteisten osien  
 parissa

Yhdensuuntaisesti tarttuvien 
leukojen ansiosta holkkitiivisteiden 

reunat eivät vahingoitu!

EUR net

43,00
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Siirtoleukapihdit

• portaaton tartunta kaikilla kitaleveyksillä yhdensuuntaisesti  
 tarttuvien leukojen ansiosta
• kierreliitosten vaivaton kiristäminen ja löysääminen
• kevennetty paino tekee työskentelystä kevyempää ja   
 säästää niveliä
• tartuntaleukojen luotettava säätö estää nivelen    
 luiskahtamisen
• säästää pintoja sileiden, kiillotettujen tartuntapintojen   
 ansiosta
• 10-kertainen käsivoimien vahvistuminen erittäin suuren   
 puristusvoiman ansiosta
• mukava säätö yhdellä kädellä käytettävän painonapin avulla
• sormien puristumisesto turvalliseen työskentelyyn
• kromi-vanadiiniteräs takaa tuotteen kestävyyden ja   
 pitkäikäisyyden
• kahvat mustat/vihreät pehmeät, upppoeristetty

Tuotenro 210619
Lt: 50 mm

SEKÄ PIHDIT ETTÄ SIIRTOLEUKAPIHDIT  
Tartunta | Pito | Puristus | Työkappaleiden taivutus  

Nämä kolme siirtoleukapihtiä ovat toimitusvalikoiman 2022 uutuuksia. VDE-siirtoleukapihtien (tuotenro 
211224) ja perusvalikoiman siirtoleukapihtien (tuotenro 210619) pituus on 260 mm ja ne korvaavat 
jakoavainsarjan 0–50 mm. Kolmantena ryhmässä on perusvalikoiman siirtoleukapihtien pienempi ja entistä 
kätevämpi malli 180 mm pituudella (tuotenro 210615), joka tekee jakoavainsarjat 36 mm asti tarpeettomiksi.

Monipuoliset, joustavat, turvalliset, kevyet ja niveliä säästävät –  
helpota töitäsi ja hyödynnä uusien siirtoleukapihtiemme monet  
edulliset ominaisuudet!

Tuotenro 210615
Lt: 36 mm

EUR net

31,00
EUR net

27,50
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Hinnat ovat myyjän nettohintoja, lisättävä lakisääteinen arvonlisävero. Voimassa 31.01.2023 asti. Pidätetään oikeus korjata virheet sekä teknisiin muutoksiin.

TYÖSI VAATIMUSTEN MUKAINEN
Kaapelileikkuri on saatavana joko akun ja laturin kanssa tai ilman niitä (216420-1 / 216420-1-NO) – käytännöllisessä 
muovisalkussa täydellisesti pakattuna. Perusrunko on yhteensopiva MAKITA 18 V akkutekniikan kanssa. Erikseen 
saatavilla adaptereilla sopii myös muiden valmistajien akkuihin. Asennus on helppoa ja yksinkertaista mukavan 
pistoliitännän ansiosta.

Tuotenro adapteri valmistaja
215529   Bosch
215531   Milwaukee
215533   Dewalt

AKKUTOIMINEN HYDRAULINEN KAAPELILEIKKURI LUOTETTAVAA 
LAATUA ENTISTÄ SUUREMMALLA KATKAISUALUEELLA  

Uusi akkutoiminen hydraulinen kaapelileikkuri ”AS6-S50” kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun (lukuun ottamatta 
ACSR- ja SWA-kaapeleita) 50 mm halkaisijaan asti.

HAUPAN kaapelileikkurin ”AS6-S50” (tuotenro 216420-1) erikoisominaisuus on suuri 50 mm katkaisualue. Kestävä 
rakenne täydellisellä, voimia säästävällä painopisteellä ja pienellä 7,9 kg ominaispainolla tekevät tästä työkalusta 
optimaalisen välineen suuria kappaleita leikattaessa. Suuritehoinen kaapelileikkuri voidaan sijoittaa kaapelille 
luotettavasti myös ahtaissa tiloissa. Setin mukana toimitettavan 2 Ah akun varauksella voidaan kaapelin rakenteesta 
riippuen katkaista jopa 50 kertaa. Eteen- ja taaksepäin siirrettävä nuppi mahdollistaa katkaisun jatkuvan ohjauksen ja 
varmistaa siten turvallisen työskentelyn.

Ø 50  
mm
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akulla ja laturilla 
järjestelmäsalkussa

Tuotenro 216420-1
Akkutoiminen hydraulinen kaapelileikkuri “AS6-S50“

alumiini-/kuparikaapelien katkaisuun

Toimituksen sisältö (216420-1): 1 leikkuri, 1 laturi, 1 akku, 1 kantohihna, 
järjestelmäsalkussa.

• Tarkka katkaisu johtimen vähäisellä muodon muutoksella
• Katkaisuvoima kN: 60
• Käyttöpaine baareissa: 700
• Katkaisuleveys Ø: 50
• Katkaisupää 180° kääntyvä
• Akun latausaika minuuteissa: 30
• Akkutyyppi: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Akulle tuotenro 215523 ja latauslaitteelle tuotenro 215527
• Yhteensopiva MAKITA 18 V lataustekniikan kanssa
• LED-valo työtilan valaisuun

ilman akkua ja laturia 
järjestelmäsalkussa

Tuotenro 216420-1-NO

ilman akkua ja laturia 
kuljetuslaatikossa

Tuotenro 216420-1-N

EUR net

1.710,00

EUR net

1.450,00

EUR net

1.580,00



reduced

≤50%
MIN

MAX

7,55 kg

33-osainen
Tuotenro 220805

Huoltolaukku “HUPsmartHome“

Asiakirjalokero, lokerot työkaluille ja instrumenteille, pieni tasku, suuret lokerot,  
kumilenkit, erillinen hyvin suojattu päälokero kannettavalle tietokoneelle ja asiakir-
joille, jaettuna myös irrotettavalla keskiseinällä. Muistikirjan alusta 15“. Väri: vihreä, 
musta. Huoltolaukku 220292.

Sisältö:
• Yhdistelmäpihdit 180 mm*
• Sivuleikkurit 160 mm*
• Pitkäkärkiset pihdit 45°, 160 mm*
• Ruuvimeisselisarja „HUPslim“ 1000 V PH
• Ruuvimeisselisarja „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
• Eristeenpoistaja „Allrounder“ 4 – 15 mm2
• Kaapelieriste „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm2
• Perlon-vetoteippi, 15 m x 3 mm
• Kytkinkaappien avain, HUPkey
• LVI pihdit 170 mm
• Taitettava viivain
• Alumiininen vesivaaka 400 mm
• Puusepän lyijykynät
• Insinöörivasara 300 g
• Sähköasentajien taltat 10 x 250 mm
• Jännitetesteri „Basic +“
• Puristuspihdit modulaarisille pistokkeille
• Kaapelieristeen irrotusveitsi
• Työkalu LSA
• Puristuspihdit HUPsquare10 0,08 - 10 mm2
• Käsisaha „PUK“
• Ruuvimeisselisarja „FlexBag“
• ESD-sivuleikkuri

* täydellinen leikkausvoiman suorituskyky

Sähkötukkuliikkeesi: HAUPA Group
www.haupa.com
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Hinnat ovat myyjän nettohintoja, lisättävä lakisääteinen arvonlisävero. Voimassa 31.01.2023 asti. Pidätetään oikeus korjata virheet sekä teknisiin muutoksiin.

HYVIN VALMISTAUTUNEENA INNOVAATIOIHIN JA JÄRJESTELMIEN 
JA PROSESSIEN OPTIMOINTIIN?  

Huoltolaukusta löytyy kaikki tarvittava digitalisaation ja energiamuutosten haasteiden 
parissa tehtäviin töihin. Työkalumme ovat täydellinen kumppani sähköammattilaisten alati 
muuttuviin töihin. 

Nylon

EUR net

429,00


