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... veenvad lahendused

Aku-hüdrauliline põhikorpus US-12M

• 3 erineva vahetatava pea jaoks (toode nr 216626, toode nr. 216627, toode nr 
216628)
• peade lihtne vahetamine
• lukustatav 2 väljatõmmatava poldiga
• pea 180° pööratav
• Valikulüliti
 – automaatne taasavamine
 – 50% automaatne taasavamine
 – manuaalne taasavamine
• lülitatav pressimine/lõikamine
• 2 valget LEDi tööruumi valgustamiseks
• survejõud kN: 120
• töörõhk baarides: 700
• aku laadimisaeg minutites: 60
• aku tüüp: liitiumioon, 18 V, 4 Ah

Anduri LEDi erinevad värvid näitavad, kas pressimine õnnestus või tekkis viga.

       Roheline tuli: pressimine lõpetatud vastavalt standardile, 
       mootor peatunud
       Oranž tuli: aku pinge ei ole piisav
       Punane tuli: pressimine katkes enneaegselt

1 põhiseadet | 3 erinevat pead
Uus aku-hüdrauliline

vahetatavate peade süsteem US-12M 

EUR neto

2.620,-

Toote Nr. 216625-1-N
Põhikorpus 
masin transpordipakendis

EUR neto

2.800,-

Toote Nr. 216625-1-NO
Põhikorpus  
ilma aku ja laadimisseadmeta

EUR neto

3.000,-

Toote Nr. 216625-1
Põhikorpus 
kaasas aku ja laadimisseade korhvris
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Variant 216625-1 sisaldab:
• masin
• jaotustega kohver
• aku ja laadimisseade 

Variant 216625-1-NO sisaldab:
• masin
• jaotustega kohver
• ilma aku ja laadimisseadmeta

Variant 216625-1-N sisaldab:
• masin transpordipakendis

Video US-12M 
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Teie elektritoodete hulgimüüja:
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Toote Nr. 216626
Tornpress

Toote Nr. 216627
ilma otsakuteta

Toote Nr. 216628
Lõikelaius Ø: 85 mm

Pressimispea U-KDE500-12

Pressimispea 180° pööratav, plastkohvris, otsakuid ei ole tarvis, tornpress
• survejõud kN: 120
• töörõhk baarides: 700
• liigendiga pea
• kaabliking: standardne Cu 35-500 • DIN AL 95-500
• klemm: standardne Cu 35-500 • DIN Al 95-500 
• kaal kg: 1,284

Pressimispea U-KO400-12

plastkohvris, ilma otsakuteta
• survejõud kN: 120 
• töörõhk baarides: 700
• ava / käik: 53 mm
• liigendiga pea
• pressimislaius: lai
• kaabliking: standardne Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
• klemm: standardne Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
• võimalik kasutada kõiki 400-C12 seeria pressimisotsakuid
• kaal kg: 1,332

Lõikepea U-KS12-S85

Lõikepea 180° pööratav, manuaalne taasavamine, 
vask- ja alumiiniumkaablile
• lõikejõud kN: 120 
• töörõhk baarides: 700
• lõikelaius Ø: 85 mm
• kaal kg: 5,483

EUR neto

1.200,-

EUR neto

650,-

EUR neto

590,-

... veenvad lahendused
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2023. a.  
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.


