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... pārliecinoši risinājumi

Ar akumulatoru darbināmā hidraulika, pamatierīce US-12M

• paredzēta 3 dažādām maināmām galviņām (art. Nr. 216626, art. Nr. 216627, 
art. Nr. 216628)
• vienkārša galvu nomaiņa
• fiksācija ar 2 izvelkamām tapām
• galva, pagriežama 180°
• izvēles slēdzis
 – automātiskai atgriešanai izejas stāvoklī
 – 50 % automātiskai atgriešanai izejas stāvoklī
 – manuālai atgriešanai izejas stāvoklī
• pārslēdzama pozīcijā Presēšana/Griešana
• 2 baltas gaismas diodes, lai apgaismotu attiecīgo darba zonu
• presēšanas jauda kN: 120
• darba spiediens bāros: 700
• akumulatora uzlādes laiks min.: 60
• akumulatora tips: litija jonu, 18 V, 4 Ah

Ar dažādām gaismas diožu sensora krāsām 
tiek parādīts, vai presēšana ir veiksmīgi pabeigta 
vai ir pamanīta kļūda.
       Zaļa gaisma: presēšana pabeigta atbilstoši normai, 
       motors apstādināts
       Oranža krāsa: akumulatora spriegums nav pietiekams
       Sarkana gaisma: presēšana priekšlaicīgi pārtraukta

1. pamatierīce | 3 dažādas galvas
Jaunā ar akumulatoru darbināmā hidraulika 

maināmo galvu sistēma US-12M 

EUR neto

2.620,-

Preces Nr. 216625-1-N
Pamatierīce 
Ierīce transportēšanas iepakojumā

EUR neto

2.800,-

Preces Nr. 216625-1-NO
Pamatierīce  
bez akumulatora, bez lādētāja

EUR neto

3.000,-

Preces Nr. 216625-1
Pamatierīce 
ar akumulatoru un lādētāju koferī
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Variants 216625-1-NO ietver:
• ierīci 
• koferi ar ieliktni
• bez akumulatora, kā arī bez lādētāja

Variants 216625-1-N ietver:
• ierīci transportēšanas iepakojumā

Video US-12M 

Variants 216625-1 ietver:
• ierīci 
• koferi ar ieliktni
• akumulatoru, kā arī lādētāju 
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Preces Nr. 216626
Caurumprese

Preces Nr. 216627
bez ieliktņiem

Preces Nr. 216628
Griezuma platums Ø: 85 mm

Presēšanas galva U-KDE500-12

Presēšanas galva, grozāma 180°, plastmasas koferī, nav nepieciešami ieliktņi, caurumprese
• presēšanas jauda kN: 120
• darba spiediens bāros: 700
• atverama galva
• vadu uzgaļi: standarts Cu 35-500 • DIN AL 95-500
• savienotāji: standarts Cu 35-500 • DIN Al 95-500
• svars kg: 1,284

Presēšanas galva U-KO400-12

plastmasas koferī, bez ieliktņiem
• presēšanas jauda kN: 120
• darba spiediens bāros: 700
• atvērums / gājiens: 53 mm
• atverama galva
• presēšanas platums: plats
• vadu uzgaļi: standarts Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
• savienotāji: standarts Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
• var izmantot visas 400-C12 sērijas presēšanas formas
• svars kg: 1,332

Griešanas galva U-KS12-S85

Griešanas galva, grozāma 180°, manuāla atgriešanai izejas stāvoklī
vara un alumīnija kabeļiem
• griešanas jauda kN: 120
• darba spiediens bāros: 700
• griezuma platums Ø: 85 mm
• svars kg: 5,483

EUR neto

1.200,-

EUR neto

650,-

EUR neto

590,-

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2023. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

... pārliecinoši risinājumi

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


