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HAUPA újdonságok 2022
Installációs fogók
Fogókulcs
Akkuhidraulikus kábelvágó „AS6-S50“
Szerviztáska HUPsmartHome

... megoldások,
melyek meggyőzik
... mit „Sicherheit“
besser
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IGAZI MULTITALENTUMOK – AZ ÚJ INSTALLÁCIÓS FOGÓINK

Megfogni | Hajlítani | Vágni | Préselni | Tisztítani | Sorjátlanítani

Az új VDE installációs fogó (Cikksz. 211229) és az új bázis programbeli installációs fogó (Cikksz. 201090) meggyőzőek
sokoldalúságuk, biztonságuk, precizitásuk, erőkímélő használatuk és hosszú élettartamuk kapcsán. A multifunkciós
fogók alkalmasak tárgyakat megfogni, hajlítani, préselni és vágni valamint magfuratok tisztítására és kötöző dobozok
sorjátlanítására.
A mi új, könnyű, kompakt installációs fogóink akár 7 szerszámot is képesek helyettesíteni és hűségesen kiszolgálják Önt
a mindennapok összes munkafázisában.
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Cikkszám 211229
VDE

Installációs fogó VDE
• Lapított, sima fogó felületek az erek sérülésmentes fogásához- és hajlításához
• A fogó hegyei sokoldalúan használhatóak, pl. levágott műanyag csövek végei
kibővítéséhez, sorjátlanításához
• Csavarfogó lyukkal lapos- és hengeres anyagok biztos megfogásához
• Kábelolló vezetékekhez és kábelekhez max. 15 mm átmérőig ill. max. 50 mm²
keresztmetszetig
• Vezetékek vágása: precíz és egyszerű vágás kevesebb erőigénnyel a hasonló
oldalcsípőkkel összehasonlítva
• Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú életciklusáról,
használhatóságáról
• Egyerű- és finoman erezett kábelek csupaszítása 1,5 mm² - 2,5 mm²
• Érvéghüvelyek préselése 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Szigeteletlen préssaruk préselése 2,5 - 4,0 mm²
• Darabonként bevizsgált DIN EN IEC 60900 szerint, a biztonságos feszültség alatt
végzett munka érdekében

		

Nettó EUR

35,00
360° View

Cikkszám 201090
Basic

Installációs fogó
• Lapított, sima fogó felületek az erek sérülésmentes fogásához- és hajlításához
• A fogó hegyei sokoldalúan használhatóak, pl. levágott műanyag csövek végei
kibővítéséhez, sorjátlanításához
• Csavarfogó lyukkal lapos- és hengeres anyagok biztos megfogásához
• Kábelolló vezetékekhez és kábelekhez max. 15 mm átmérőig ill. max. 50 mm²
keresztmetszetig
• Vezetékek vágása: precíz és egyszerű vágás kevesebb erőigénnyel a hasonló
oldalcsípőkkel összehasonlítva
• Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú életciklusáról,
használhatóságáról
• Egyerű- és finoman erezett kábelek csupaszítása 1,5 mm² - 2,5 mm²
• Érvéghüvelyek préselése 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Szigeteletlen préssaruk préselése 2,5 - 4,0 mm²
• A markolat fekete/ zöld színű lágy mártott szigeteléssel van ellátva

Nettó EUR

22,50
360° View

... megoldások, melyek meggyőzik
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A párhuzamosan mozgó
pofáknak köszönhetően nem
sérülnek a csavarok sarkai!

Cikkszám 211224

VDE fogókulcs

Th: 260 mm | Zoll: 50 mm

• minden kulcstávolságot fokozatmentesen be lehet állítani, a párhuzamosan mozgó
pofáknak köszönhetően
• csavaros kötések egyszerű meghúzása és oldása
• csökkentett súly a különösen könnyű és csuklókímélő munkavégzés érdekében
• a pofák biztos beállításának köszönhetően nem csúszik meg a csukló munkavégzés
közben
• felület kímélő, köszönhetően a sima polírozott felületű pofáknak
• 10 -szeres erőhatás a különösen erős szorítóerő érdekében
• kényelmes nyomógombbal az egykezes beállításhoz
• becsípődés elleni védelem ujjai részére a biztonságos munkavégzéshez
• Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú életciklusáról,
használhatóságáról
• Darabonként bevizsgált DIN EN IEC 60900 szerint, a biztonságos feszültség alatt
végzett munkához
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Nettó EUR

43,00
360° View

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81, Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618,
E-mail: haupa@polynorm2000.hu. Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2023, 01. 31.-ig érvényesek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

FOGÓ ÉS CSAVARKULCS EGYBEN

Munkadarabok megfogására| tartására | préselésére | hajlítására
A 2022 évi kínálatunkban ez a 3 fogókulcs teljesen új termék. A VDE fogókulcs (cikksz. 211224) és a bázis
termékcsaládbeli fogókulcs (cikksz. 210619) egyaránt 260 mm hosszúak és kiváltanak egy csavarkulcsmérettartományt 0 - 50 mm. A harmadik fogókulcs a csoportban kisebb és még praktikusabb változat (cikksz.
210615), mely 180 mm hosszú és fölöslegessé teszi a csavarkulcsok használatát egészen 36 mm -ig.
Sokoldalú, rugalmasan használható, biztos, könnyű és csuklókímélő –
Könnyítsen munkáján és éljen az új fogókulcsunk adta
lehetőségekkel!

		

Fogókulcs
• minden kulcstávolságot fokozatmentesen be lehet állítani, a
párhuzamosan mozgó pofáknak köszönhetően
• csavaros kötések egyszerű meghúzása és oldása
• csökkentett súly a különösen könnyű és csuklókímélő
munkavégzés érdekében
• a pofák biztos beállításának köszönhetően nem csúszik meg
a csukló munkavégzés közben
• felület kímélő, köszönhetően a sima polírozott felületű 		
pofáknak
• 10 -szeres erőhatás a különösen erős szorítóerő érdekében
• kényelmes nyomógombbal az egykezes beállításhoz
• becsípődés elleni védelem az ujjai részére a biztonságos 		
munkavégzéshez
• Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék
hosszú életciklusáról, használhatóságáról
• A markolat fekete/ zöld színű lágy mártott
szigeteléssel van ellátva

Cikkszám 210615

Cikkszám 210619

Th: 180 mm | Zoll: 36 mm

Th: 260 mm | Zoll: 50 mm

Nettó EUR

Nettó EUR

27,

50

360° View

31,00
360° View

... megoldások, melyek meggyőzik
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Ø 50
mm

AKKUHIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ A MÁR BEVÁLT KIVÁLÓ
MINŐSÉGBEN MOST MÉG NAGYOBB VÁGÁSI TARTOMÁNNYAL
Az új akkuhidraulikus kábelvágó „AS6-S50“ vág réz- és alumínium kábeleket (kivéve ACSR és SWA kábelek) egészen
50 mm átmérőig.
Különlegessége a Haupa „AS6-S50“ kábelvágónak (cikksz. 216420-1) a nagy vágási tartomány akár 50 mm. A
robosztus felépítés, energia kímélő, tökéletes súlypont kiegyenlítés és csekély önsúly 7,9 kg teszik ezt a szerszámot
az Ön optimális kísérőjévé, ha nagy dolgokról van szó. A nagyteljesítményű kábelvágót szűk helyeken is jól tudja
pozícionálni a kábelen. Egy akku töltéssel (2 Ah) a készletben szállított akku esetén a kábel fajtájától függően akár 50
vágás is végezhető. Az előre- és visszafutás gomb a biztonsági kapcsolókarral lehetővé teszi Önnek a vágási folyamat
vezérlését minden pillanatban és ezzel garantálja a biztonságos munkavégzést.

TELJESEN AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
A kábelvágó elérhető akkumulátorral és töltővel vagy a nélkül (216420-1 / 216420-1-NO) – tökéletesen csomagolva
és tárolva praktikus műanyag kofferben. Az alap szerszámtörzs kompatibilis a MAKITA 18 V -os akkumulátoros
rendszerrel. A külön rendelhető adapterek használhatók más gyártók akkumulátoraival. Összeszerelésük gyors és
egyszerű, az összepattintható alkatrészeknek köszönhetően.
Cikkszám Adapter
Gyártó
215529			Bosch
215531 		
Milwaukee
215533 		
Dewalt
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Cikkszám 216420-1
Akkuval és töltővel,
rendszerkofferben

Akkuhidraulikus kábelvágó „AS6-S50“
Al/Cu kábelek vágásához

Nettó EUR

A cikkszám tartalma (216420-1): 1 vágószerszám, 1 töltő, 1 akku, 1 hordszíj,
rendszerkofferben.
• Precíz vágás alacsony vezetéktorzulás mellett
• Vágóerő kN: 60
• Üzemi nyomás, bar: 700
• Vágás Ø: 50 mm
• Vágófej 180° -ban forgatható
• Akku töltési ideje, perc 30
• Akku típusa: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Akkuhoz, cikksz. 215523 és töltőkészülék cikksz. 215527
• Kompatibilis a MAKITA 18 V rendszerrel
• LED -világítás a munkaterület megvilágításához

1710,00
Cikkszám 216420-1-NO
Akku és töltő nélkül,
rendszerkofferben
Nettó EUR

1580,00
Cikkszám 216420-1-N
Akku és töltő nélkül,
karton dobozban
Nettó EUR

1450,00
360° View

... megoldások, melyek meggyőzik
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KÉSZEN ÁLL AZ INNOVÁCIÓKRA ÉS SZÍVESEN OPTIMALIZÁLJA A
RENDSZEREKET, MUNKAFOLYAMATOKAT?
A szerviztáska mindent tartalmaz amire szüksége van, a digitalizáláshoz és
energiafelhasználás aktív csökkentéséhez. Szerszámaink tökéletes kísérői
villanyszerelőknek, akik ezt az új utat járják.

Cikkszám 220805
33 részes

Szervíztáska „HUPsmartHome“
Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerek részére,
zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumiszalagos elválasztás,
elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumok számára, kivehető középső
falának köszönhetően felosztható. Notebookzseb 15“ formátumig. Színe: zöld, fekete.
Szervíztáska „Supply“ 220292.
Tartalom:
• Kombináltfogó 180 mm*
• Oldalcsípőfogó 160 mm*
• Csőrösfogó 45° hajlított 160 mm*
• Csavarhúzókészlet „HUPslim“ 1000 V PH
• Csavarhúzókészlet „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
• Kábelcsupaszító „Allrounder“ 4 – 15 mm²
• Kábelcsupaszító „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
• Perlon behúzó szalag, 15 m x 3 mm
• Univerzális kapcsolószekrény kulcs „HUPkey“
• Vízpumpafogó 170 mm
• Collstok
• Könnyűfém vízmérték 400 mm
• Ácsceruza
• Lakatos kalapács 300 g
• Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
• Feszültségvizsgáló „Basic +“
• Présfogók telefoncsatlakozókhoz
• Kábelvágó kés
• Bekábelező szerszám LSA
• Érvéghüvelyprés HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
• Zsebfűrész „PUK“
• Racsnis csavarhúzókészlet „FlexBag“
• ESD- Elektronikai oldaltcsípő fogó

Nettó EUR

429,00
Nylon

reduced

MAX

≤50%

MIN

7,55 kg

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HAUPA csoport
www.haupa.com

Céges pecsét

HAUPA W4624N - 500/HU

Az Ön elektro nagykereskedője:

... megoldások, melyek meggyőzik
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