
HUPcompact
Nowe HUPcompact to poręczne, kompaktowe szczypce zaciskowe 
dostępne w 4 różnych wersjach:

• do końcówek tulejkowych
• do izolowanych końcówek i złączek rurkowych
• do nie izolowanych końcówek i złączek rurkowych
• do końcówek konektorowych

Korpus praski wykonany jest ze stali hartowanej powierzchnia 
zewnętrzna pokryta warstwą ochronną w kolorze srebrnym.

Właściwości:
• łatwe uzyskanie wysokiej siły zacisku dzięki 
    zoptymalizowanemu działaniu dźwigni
• wykorzystanie pełnego zakresu zaciskowego i pełnej 
    głębokości zacisku
• części metalowe ze stali wysokiej jakości
• wszystkie elementy konstrukcyjne wysokiej jakości
• możliwość regulacji siły nacisku dzięki osi mimośrodowej
• dająca się odblokowywać blokada wymuszona 
• polecana przy produkcjach seryjnych
• mały rozmiar rękojeści (polecana do mniejszych dłoni)

Dane techniczne:
• długość: 198 mm  
• szerokość: 50 mm 
• siła nacisku: 5 kN  
• trwałość: 50.000 zacisków

Video

Innowacje 2016
HUPcompact

lekkie, poręczne & kompaktowe

• 100%-towy równoległy 
    posuw
• precyzyjny zacisk
• siła nacisku: 5 kN
• mała kompaktowa 
    konstrukcja
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0,1 - 6,0 mm²
Art. nr. 213090

457,-
Netto Zł

HUPcompact „HC01”
do izolowanych końcówek i złączek rurkowych, 100%-towy równoległy 
posuw, precyzyjny zacisk, siła nacisku: 5 kN, mała kompaktowa 
konstrukcja, trwałość: 50.000 zacisków, zacisk owalny

0,25 - 16,0 mm²
Art. nr. 213088

457,-
Netto Zł

HUPcompact „HC02”
do końcówek tulejkowych, 100%-towy równoległy posuw, precyzyjny 
zacisk, siła nacisku: 5 kN, mała kompaktowa konstrukcja, trwałość: 
50.000 zacisków, zacisk trapezowy

05.2016

Art. nr. 213090   0,1 - 0,4 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0

Art. nr. 213088   0,25 0,34 - 0,5 0,75 - 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0

05.2016
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Ceny obowiązują do 31.01.2017 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

... rozwiązania, które przekonują
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0,75 - 10,0 mm²
Art. nr. 213092

457,-
Netto Zł

HUPcompact „HC03”
do nie izolowanych końcówek i złączek rurkowych, 100%-towy 
równoległy posuw, precyzyjny zacisk, siła nacisku: 5 kN, mała 
kompaktowa konstrukcja, trwałość: 50.000 zacisków, zacisk trzpieniowy

0,5 - 6,0 mm²
Art. nr. 213094

550,-
Netto Zł

HUPcompact „HC04”
do końcówek konektorowych, 100%-towy równoległy posuw, precyzyjny 
zacisk, siła nacisku: 5 kN, mała kompaktowa konstrukcja, trwałość: 
50.000 zacisków, z lokatorem, zacisk rolowany do konektorów

Art. nr. 213092   0,75 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 10,0

Art. nr. 213094   0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 

05.2016

05.2016
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