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Montāžas stangas 
Uzgriežņu stangas 

Akuhidrauliskais kabeļu griezējs „AS6-S50“ 
Servisa piederumu soma HUPsmartHome 
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Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

PATIESI DAUDZPUSĪGI TALANTI – MŪSU JAUNĀS MONTĀŽAS STANGAS
Satveršana | Liekšana | Griešana | Presēšana | Tīrīšana | Grāts noņemšana  

Jaunās VDE montāžas stangas (Art. 211229) un jaunās montāžas stangas no bāzes programmas (Art. 201090) 
pārliecina ar savu daudzpusību, drošību, precizitāti, spēka ietaupījumu un ilgmūžību. Daudzfunkcionālās stangas 
ir piemērotas satveršanai, liekšanai, presēšanai un griešanai, kā arī serdes atveres urbumu iztīrīšanai un grāts 
noņemšanai pie apakšējā tīrīšanas trauka. 

Mūsu jaunās vieglās, kompaktās montāžas stangas aizstāj līdz 7 instrumentiem un būs jūsu uzticams pavadonis visiem 
jūsu ikdienas darbiem.
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... pārliecinoši risinājumi

VDE
Preces Nr. 211229

Montāžas stangas VDE

• Nolīdzinātas, gludas noturvirsmas kas ļauj satvert dzīslas tās nebojājot
• Stangu galu var izmantot individuāli, piemēram, lai paplašinātu atveres vai  
    noņemtu grāti no nogrieztām plastmasas caurulēm
• Pusapaļā atvere, lai droši varētu satvert plakanus un apaļus materiālus
• Kabeļu knaibles vadiem un kabeļiem līdz 15 mm diametrā vai 50 mm²  
    šķērsgriezumā
• Vadu kniebšana: precīzs un vienkāršs griezums, kas taupa enerģiju, salīdzinot ar  
    parastām plakanknaiblēm
• Hroma vanādija instrumentu tērauds gādā par augstu noturību un produkta  
    ilgmūžību 
• No bojājumiem sargājoša izolācijas noņemšana viendzīslas un smalkdzīslu  
    kabeļiem no 1,5 mm² līdz 2,5 mm²
• 0,25 dzīslu uzmavu presēšana | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Neizolēto kabeļu kurpju no 2,5 līdz 4,0 mm² presēšana
• Atsevišķi pārbaudīti saskaņā ar DIN EN IEC 60900 drošam darbam zem  
    sprieguma

Preces Nr. 201090
BasicMontāžas stangas

• Nolīdzinātas, gludas noturvirsmas kas ļauj satvert dzīslas tās nebojājot
• Stangu galu var izmantot individuāli, piemēram, lai paplašinātu atveres vai   
 noņemtu grāti no nogrieztām plastmasas caurulēm
• Pusapaļā atvere, lai droši varētu satvert plakanus un apaļus materiālus
• Kabeļu knaibles vadiem un kabeļiem līdz 15 mm diametrā vai 50 mm²   
 šķērsgriezumā
• Vadu kniebšana: precīzs un vienkāršs griezums, kas taupa enerģiju, salīdzinot ar  
 parastām plakanknaiblēm
• Hroma vanādija instrumentu tērauds gādā par augstu noturību un produkta  
 ilgmūžību 
• No bojājumiem sargājoša izolācijas noņemšana viendzīslas un smalkdzīslu   
 kabeļiem no 1,5 mm² līdz 2,5 mm²
• 0,25 dzīslu uzmavu presēšana | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Neizolēto kabeļu kurpju no 2,5 līdz 4,0 mm² presēšana
• Rokturi ar melnu/zaļu mīksto iegremdēšanas izolāciju

EUR neto

35,00

EUR neto

22,50
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Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

Platums pāri plaknēm: 50 mm

Preces Nr. 211224
Uzgriežņu stangas VDE

• visu skrūvju platumu bezpakāpju satveršana pateicoties paralēlajām   
 noturvirsmām
• skrūvsavienojumu vienkārša pievilkšana un atbrīvošana
• samazināts svars vieglākam un locītavas saudzējošam darbam
• noturvirsmu droša iestatīšana novērš ass izslīdēšanu
• saudzē virsmas, pateicoties gludām, pulētām noturvirsmām
• 10 kārtēja roku spēka palielināšana, kas ļauj noturēt īpaši stingri
• ar ērtu vienas rokas regulēšanu, izmantojot pogu 
• pirkstu pretiespiešanas aizsardzība drošam darbam
• hroma vanādija instrumentu tērauds gādā par produkta augstu noturību un   
 ilgmūžību
• atsevišķi pārbaudīti saskaņā ar DIN EN IEC 60900 drošam darbam zem   
 sprieguma

Pateicoties paralēlām 
noturvirsmām, netiek bojāti 
uzgriežņi / skrūvju galviņas!

EUR neto

43,00
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Uzgriežņu stangas 

• visu skrūvju platumu bezpakāpju satveršana pateicoties   
 paralēlajām noturvirsmām
• skrūvsavienojumu vienkārša pievilkšana un atbrīvošana
• samazināts svars vieglākam un locītavas saudzējošam   
 darbam
• noturvirsmu droša iestatīšana novērš ass izslīdēšanu
• saudzē virsmas, pateicoties gludām, pulētām noturvirsmām
• 10 kārtēja roku spēka palielināšana, kas ļauj noturēt īpaši  
 stingri
• ar ērtu vienas rokas regulēšanu, izmantojot pogu 
• pirkstu pretiespiešanas aizsardzība drošam darbam
• hroma vanādija instrumentu tērauds gādā par produkta   
 augstu noturību un ilgmūžību
• rokturi ar melnu/zaļu mīksto iegremdēšanas izolāciju

Preces Nr. 210619
Platums pāri plaknēm: 50 mm

STANGAS UN UZGRIEŽŅATSLĒGA VIENĀ  
Satveršana | Noturēšana | Saspiešana | Sagatavju liekšana  

Šajā 2022. gada klāstā jaunums ir šīs 3 uzgriežņu stangas. VDE uzgriežņu stangu (Art. 211224) un uzgriežņu 
stangu no bāzes programmas (Art. 210619) garums ir 260 mm, un tās aizstāj uzgriežņatslēgas izmēros no 0 
līdz 50 mm. Trešais sērijā ir vismazākais un vēl parocīgākais pamata uzgriežņu stangu variants (Art. 210615), 
kurš ir tikai 180 mm garš un aizstāj uzgriežņatslēgas izmēros līdz 36 mm.

Universālas, dažādi pielietojamas, drošas, vieglas un locītavas  
saudzējošas – atvieglojiet sev dzīvi un baudiet mūsu jauno uzgriežņu  
stangu sniegtās priekšrocības!

Preces Nr. 210615
Platums pāri plaknēm: 36 mm

EUR neto

31,00
EUR neto

27,50
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Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

ATBILSTOŠI JŪSU VAJADZĪBĀM
Kabeļu griezējs ir pieejams ar vai bez akumulatora un lādētāja (216420-1 / 216420-1-NO) – ideāli iepakots un 
glabājams praktiskā plastmasas koferī. Pamatkorpuss ir saderīgs ar MAKITA 18 V akumulatoru aprīkojumu. Ar atsevišķi 
pieejamiem adapteriem ir iespējams izmantot arī citu ražotāju akumulatorus. Montāža notiek ātri un vienkārši, 
pateicoties ērtam spraudsavienojumam.

Preces Nr. adapteris ražotājs
215529   Bosch
215531   Milwaukee
215533   Dewalt

AUGSTAS KVALITĀTES AKUHIDRAULISKAIS KABEĻU GRIEZĒJS  
AR VĒL LIELĀKU GRIEŠANAS DIAPAZONU  

Jaunais akuhidrauliskais kabeļu griezējs „AS6-S50“ griež vara un alumīnija kabeļus (izņemot ACSR un SWA kabeļus), 
kuru diametrs ir līdz 50 mm.

HAUPA kabeļu griezēja „AS6-S50“ (Art. Nr. 216420-1) īpašā priekšrocība ir lielais griešanas diapazons līdz 50 mm. 
Stingrā konstrukcija ar ideālu, spēkus taupošu smaguma centru un mazais 7,9 kg svars padara šo instrumentu par 
optimālu jūsu pavadoni kad ir darīšana ar lielākiem gabarītiem. Jaudīgo kabeļu griezēju var novietot pie kabeļa 
arī šauros apstākļos. Ar vienu akumulatora uzlādi ar komplektā iekļauto 2 Ah akumulatoru – atkarībā no kabeļa 
raksturlielumiem – ir iespējami līdz 50 griezumi. Turpgaitas un atpakaļgaitas poga ar drošības sviru ļauj jebkurā brīdī 
vadīt griešanas procesu, līdz ar to padarot darbu drošu.

Ø 50  
mm
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ar akumulatoru un lādētāju; 
komplekta koferī

Preces Nr. 216420-1
Akuhidrauliskais kabeļu griezējs „AS6-S50“

Al/Cu kabeļu griešanai

Piegādes komplekts (216420-1): 1 griešanas instruments, 1 lādētājs, 1 akumulators, 
1 transporta jostas cilpa, komplekta koferī.

• precīzs griezums ar mazu vada deformāciju
• griešanas spēks kN: 60
• darba spiediens, bar: 700
• griezuma platums Ø: 50
• pagriežama griezējgalva 180°
• akumulatora uzlādes laiks minūtēs: 30
• akumulatora tips: litija jonu, 18 V, 2 Ah
• akumulatoram Art. Nr. 215523 un lādētājam Art. Nr. 215527
• saderīgs ar MAKITA 18 V akumulatoru aprīkojumu
• LED lampiņa darba zonas apgaismošanai

bez akumulatora un lādētāja; 
komplekta koferī

Preces Nr. 216420-1-NO

bez akumulatora un lādētāja; 
transporta koferī

Preces Nr. 216420-1-N

EUR neto

1.710,00

bez akumulatora un lādētāja; 
komplekta koferī

Preces Nr. 216420-1-NO

EUR neto

1.580,00

bez akumulatora un lādētāja; 
transporta koferī

Preces Nr. 216420-1-N

EUR neto

1.450,00



reduced

≤50%
MIN

MAX

7,55 kg

33 daļas
Preces Nr. 220805

Servisa piederumu soma „HUPsmartHome“

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem instrumentiem un mērierīcēm, 
kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais 
nodalījums (polsterēts) klēpjdatoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo 
sienu. Nodalījums klēpjdatoram līdz 15“. Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Saturs:
• VDE kombinētās knaibles 180 mm*
• VDE sānknaibles 160 mm*
• VDE telefona vadu knaibles, gali izliekti 45° leņķī, 160 mm* 
• VDE skrūvgriežu komplekts „HUPslim“ 1000 V PH
• VDE skrūvgriežu komplekts „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
• Universāls izolācijas noņēmējs „Allrounder“ 4 – 15 mm² 
• Top Coax Plus izolācijas noņēmējs „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
• Kabeļu buksieris, 15 m x 3 mm
• sadales skapja atslēga „HUPkey“
• pārstatāmās cauruļknaibles 170 mm
• Saliekama mērlente
• Alumīnija līmeņrādis 400 mm
• Galdnieka zīmulis
• Inženiera āmurs 300 g
• Elektriķi kalti 10 x 250 mm
• Sprieguma indikators „Basic +“
• Appresēšanas stangas
• kabeļu nazis
• Piestiprināšanas rīks LSA
• Appresēšanas stangas HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
• „PUK“ kabatas zāģis,
• HAUPA instrumentu soma „FlexBag“
• Elektroniskās ESD sānknaibles bez noslīpinātām  
 sānu malām

* Uzlabotas griezšanas īpašības

Jūsu elektropreču izplatītājs vairumtirdzniecībā: HAUPA Grupa
www.haupa.com

... pārliecinoši risinājumi
Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.

Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.H
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GATAVI INOVĀCIJĀM UN PRIEKAM PAR SISTĒMU UN PROCESU 
OPTIMIZĀCIJU? 

Apkopes somā ir viss nepieciešamais, lai aktīvi piedalītos digitalizācijas un energoresursu 
pārejas procesā. Mūsu instrumenti lieliski atbilst jaunākajām tendencēm rokas 
elektroinstrumentu sfērā. 

Nylon

EUR neto

429,00


