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Montavimo replės
Replės-veržliaraktis

Akumuliatorinis hidraulinis kabelių pjoviklis „AS6-S50“ 
Aptarnavimo įrankių krepšys HUPsmartHome
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Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

TIKRAI UNIVERSALUS ĮRANKIS – MŪSŲ NAUJOSIOS MONTAVIMO REPLĖS
Suėmimas | Lenkimas | Pjovimas | Apspaudimas | Valymas | Šerpetų pašalinimas  

Naujosios VDE montavimo replės (gam. 211229) ir naujosios montavimo replės iš bazinio asortimento (gam. 201090) 
įtikina savo universalumu, saugumu, tikslumu, energijos taupymu ir ilgaamžiškumu. Daugiafunkcės replės tinka suimti, 
lenkti, apspausti ir pjauti, taip pat cilindrinėms angoms valyti ir šerpetoms pašalinti nuo potinkyje montuojamų lizdų. 

Mūsų naujosios lengvos, kompaktiškos montavimo replės pakeičia iki 7 įrankių, todėl jos bus jūsų ištikimas palydovas 
atliekant visus kasdienius darbus.
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... įtikinami sprendimai

VDE
Gam. Nr. 211229

Montavimo replės VDE

• Paploninti, lygūs suėmimo paviršiai, skirti saugiai suimti ir lenkti laidus
• Pasirinktinis replių antgalių naudojimas, pvz., angų praplatinimui arba šerpetų    
    pašalinimui nuo nupjautų plastikinių vamzdžių
• Presavimo anga saugiam plokščių ir apvalių medžiagų sugriebimui
• Kabelių žirklės, skirtos laidams ir kabeliams iki 15 mm skersmens arba iki  
    50 mm² skerspjūvio
• Kabelių pjovimas: tikslus ir paprastas pjovimas; naudojama mažiau jėgos,  
    palyginti su įprastomis šoniniais pjovikliais
• Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio  
    tarnavimo laiką 
• Izoliacijos pašalinimas be pažeidimų nuo viengyslių ir plonagyslių  kabelių, kurių  
    skerspjūvis nuo 1,5 mm² iki 2,5 mm²
• Gilzių apspaudimas  0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Neizoliuotų užspaudžiamų kabelių antgalių apspaudimas nuo 2,5 iki 4,0 mm²
• Individualiai patikrinta pagal DIN EN IEC 60900, kad būtų galima saugiai dirbti  
    esant įtampai

Gam. Nr. 201090
BasicMontavimo replės

• Paploninti, lygūs suėmimo paviršiai, skirti saugiai suimti ir lenkti laidus
• Pasirinktinis replių antgalių naudojimas, pvz., angų praplatinimui arba šerpetų  
 pašalinimui nuo nupjautų plastikinių vamzdžių
• Presavimo anga saugiam plokščių ir apvalių medžiagų sugriebimui
• Kabelių žirklės, skirtos laidams ir kabeliams iki 15 mm skersmens arba iki  
 50 mm² skerspjūvio
• Kabelių pjovimas: tikslus ir paprastas pjovimas; naudojama mažiau jėgos,   
 palyginti su įprastomis šoniniais pjovikliais
• Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio   
 tarnavimo laiką 
• Izoliacijos pašalinimas be pažeidimų nuo viengyslių ir plongyslių kabelių, kurių  
 skerspjūvis nuo 1,5 mm² iki 2,5 mm²
• Gilzių apspaudimas  0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Neizoliuotų užspaudžiamų kabelių antgalių apspaudimas nuo 2,5 iki 4,0 mm²
• Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios spalvos minkšta izoliacija

Kaina (be PVM)

35,00

Kaina (be PVM)

22,50
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360° View

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Plotis per plokštumas: 50 mm

Gam. Nr. 211224
Replės-veržliaraktis VDE 

• Laipsniškas visų dydžių varžtų galvučių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio  
 suspaudimo žiaunų
• Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
• Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
• Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo 
• Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
• 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
• Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka 
• Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
• Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio   
 tarnavimo laiką
• Individualiai patikrinta pagal DIN EN IEC 60900, kad būtų galima saugiai dirbti  
 esant įtampai

Dėl lygiagrečių suspaudimo 
žiaunų nepažeidžiamos varžtų 

galvučių briaunos!

Kaina (be PVM)

43,00
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Replės-veržliaraktis

• Laipsniškas visų dydžių varžtų galvučių suėmimas dėl   
 lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
• Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
• Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant   
 sąnarių
• Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo   
 svirties praslydimo
• Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
• 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę   
 suspaudimo jėgą
• Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka 
• Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
• Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą  
 ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
• Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios  
 spalvos minkšta izoliacija

Gam. Nr. 210619
Plotis per plokštumas: 50 mm

REPLĖS IR VERŽLIARAKTIS VIENAME  
Suėmimas | Laikymas | Presavimas | Ruošinių lenkimas  

Šios 3 replės-veržliarakčiai – 2022 m. gaminių asortimento naujiena. VDE replės-veržliaraktis (gam. 211224) 
ir replės-veržliaraktis (gam. 210619) iš pagrindinio asortimento yra 260 mm ilgio ir pakeičia veržliarakčių 
rinkinius nuo 0 iki 50 mm. Trečiasis įrankis – tai mažesnis ir dar patogesnis variantas pagrindinio asortimento 
replių-veržliarakčio (gam. 210615), kurio ilgis yra 180 mm ir dėl kurio veržliarakčių rinkiniai iki 36 mm tampa 
nereikalingi.

Universalus, lankstus, saugus, lengvas ir neapkraunantis sąnarių  
įrankis – palengvinkite sau gyvenimą ir pasinaudokite daugybe  
mūsų naujųjų replių-veržliarakčio privalumų!

Gam. Nr. 210615
Plotis per plokštumas: 36 mm

Kaina (be PVM)

31,00
Kaina (be PVM)

27,50
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VISIŠKAI ATITINKA JŪSŲ POREIKIUS
Kabelių pjoviklį galima įsigyti su akumuliatoriumi ir įkrovikliu arba be jų (216420-1 / 216420-1-NO); jis puikiai 
supakuotas ir laikomas praktiškame plastikiniame dėkle. Pagrindinis korpusas yra suderinamas su MAKITA 18 V 
akumuliatorių technologija. Su atskirai parduodamais adapteriais galima naudoti ir kitų gamintojų akumuliatorius. Dėl 
patogios kištukinės jungties galima greitai ir paprastai montuoti.

Gam. Nr. Adapteris Gamintojas
215529   Bosch
215531   Milwaukee
215533   Dewalt

AKUMULIATORINIS HIDRAULINIS KABELIŲ PJOVIKLIS – 
PATIKRINTA KOKYBĖ IR DAR PLATESNĖ DARBO SRITIS  

Naujasis akumuliatorinis hidraulinis kabelių pjoviklis „AS6-S50“ pjauna varinius ir aliuminio kabelius (išskyrus ACSR ir 
SWA kabelius), kurių skersmuo iki 50 mm.

Svarbi HAUPA kabelių pjoviklio „AS6-S50“ (gam. Nr. 216420-1) ypatybė – platesnė darbo sritis, t. y. galimybė pjauti 
kabelius, kurių skersmuo iki 50 mm. Tvirta konstrukcija, optimalus svorio centras energijai taupyti ir mažas svoris  
(7,9 kg) – tai ypatybės dėl kurių šis įrankis yra idealus jūsų pagalbininkas tuomet, kai reikia atlikti tikrai didelius darbus. 
Galingu kabelių pjovikliu taip pat galima saugiai suimti kabelį ir ankštose vietose. Priklausomai nuo kabelio tipo, viena 
akumuliatoriaus įkrova, naudojant komplekte esantį 2 Ah akumuliatorių, galima padaryti iki 50 pjūvių. Eigos pirmyn ir 
atgal mygtukas su avarinio stabdymo svirtimi leidžia bet kada valdyti pjovimo procesą ir taip užtikrinti saugų darbą.

Ø 50  
mm
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su akumuliatoriumi ir įkrovikliu, 
sistemos dėkle

Gam. Nr. 216420-1
Akumuliatorinis hidraulinis kabelių pjoviklis „AS6-S50“

Al/Cu kabelių pjovimui

Pakuotės turinys (216420-1): 1 pjovimo įrankis, 1 įkroviklis, 1 akumuliatorius,  
1 nešiojimo diržas, sistemos dėkle.

• Tikslus pjūvis su maža laidininko deformacija
• Pjovimo jėga kN: 60
• Darbinis slėgis bar: 700
• Pjovimo plotis Ø: 50
• Pjovimo galvutė gali būti pasukta 180°
• Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
• Akumuliatoriaus tipas : Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Akumuliatoriaus gam. Nr. 215523 ir įkroviklio gam. Nr. 215527
• Suderinamas su MAKITA 18 V įkrovimo technologija
• LED lemputė darbo zonos apšvietimui

be akumuliatoriaus ir įkroviklio, 
sistemos dėkle

Gam. Nr. 216420-1-NO

be akumuliatoriaus ir įkroviklio, 
transportavimo dėžutėje

Gam. Nr. 216420-1-N

Kaina (be PVM)

1.710,00

be akumuliatoriaus ir įkroviklio, 
transportavimo dėžutėje

Gam. Nr. 216420-1-N

Kaina (be PVM)

1.450,00

be akumuliatoriaus ir įkroviklio, 
sistemos dėkle

Gam. Nr. 216420-1-NO

Kaina (be PVM)

1.580,00
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MAX

7,55 kg

33 dalių
Gam. Nr. 220805

Aptarnavimo įrankių krepšys „HUPsmartHome“

Su įmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms 
detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu 
skyriumi nešiojamam kompiu teriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarėle. Tinka 
iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia.

Turinys:
• Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
• Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
• Perloninis pratraukėjas, 15 m, 3 mm 
• VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt.
 Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm |    
 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm,  
 VDE- kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
• 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
• 2K VDE replės, 180 mm
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
• Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
• Santechninės replės DIN ISO 8976, 170 mm
• Sulankstoma lyniuotė 2 m
• Gulsčiukas, 400 mm
• Staliaus pieštukas
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
• atlenkiamas peilis
• Montavimo įrankis LSA
• Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“ 
• Užspaudėjas RJ11 6(4) - RJ12 6(4) jungtims
• PUK pjūklelis su tvirta rankena
• saugos pjoviklis
• „FlexBag“– universalus galvučių, atsuktuvų antgalių ir  
 rankenos su lenkiama galva rinkinys
• ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos,  
 115 mm

* patobulintos kirpimo charakteristikos

Jūsų elektros prekių didmeninis platintojas: HAUPA Grupė
www.haupa.com
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Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidasH
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AR ESATE PASIRENGĘ DIEGTI NAUJOVES IR MĖGAUTIS SISTEMŲ 
IR PROCESŲ OPTIMIZAVIMU?  

Įrankių krepšyje yra viskas, ko reikia norint aktyviai padėti įgyvendinti skaitmeninimo ir 
perėjimo prie atsinaujinančių energijos šaltinių uždavinius. Mūsų įrankiai – idealus palydovas, 
padėsiantis atverti naujus horizontus elektrotechnikos srityje. 

Nylon

Kaina (be PVM)

429,00


