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HAUPA nowości 2022

Szczypce montażowe
Szczypce instalatorskie
Elektrohydrauliczne nożyce do ciecia kabli "AS-S50"
Torba serwisowa HUPsmartHome

haupa.com

... rozwiązania,
... mit „Sicherheit“
które przekonują
besser
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NAPRAWDĘ WSZECHSTRONNE – NASZE NOWE SZCZYPCE MONTAŻOWE

Chwytanie | zginanie | cięcie | zaciskanie | oczyszczanie | gratowanie

Nowe szczypce montażowe VDE (art. 211229) i nowe szczypce montażowe z asortymentu podstawowego (art. 201090)
przekonują swoją wszechstronnością, bezpieczeństwem, precyzją, oszczędnością energii i trwałością. Wielofunkcyjne
szczypce nadają się do chwytania, gięcia, zaciskania i cięcia, a także do czyszczenia otworów zardzewiałych i usuwania
zadziorów z gniazd podtynkowych.
Nasze nowe lekkie, kompaktowe szczypce montażowe zastępują do 7 narzędzi i są Twoim wiernym towarzyszem w każdej
codziennej pracy.
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Art. nr. 211229
VDE

Szczypce montażowe VDE
• spłaszczone, gładkie powierzchnie chwytne zapewniające chwytanie i zginanie
drutów bez uszkodzeń
• indywidualne zastosowanie końcówki szczypiec, np. do poszerzania otworów lub
gratowania ciętych rur plastikowych
• otwór chwytny do bezpiecznego chwytania płaskich i okrągłych materiałów
• nożyce do cięcia przewodów o średnicy do 15 mm lub przekroju do 50 mm²
• cięcie przewodów: precyzyjne i łatwe cięcie przy mniejszym wysiłku w
porównaniu z tradycyjnymi obcinakiem bocznym
• stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą
żywotność produktu
• bez uszkodzeń zdejmowanie izolacji z przewodów litych i cienkodrutowych od
1,5 mm² do 2,5 mm²
• zaciskanie końcówek tulejkowych 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 1.5 | 2,5 mm²
• zaciskanie końcówek nieizolowanych zagniatanych od 2,5 do 4,0 mm²
• pojedynczo testowane zgodnie z normą DIN EN IEC 60900 pod kątem
bezpiecznej pracy pod napięciem

		

Netto Zł

159,360° View

Art. nr. 201090
Basic

Szczypce montażowe
• spłaszczone, gładkie powierzchnie chwytne zapewniające chwytanie i zginanie
drutów bez uszkodzeń
• indywidualne zastosowanie końcówki szczypiec, np. do poszerzania otworów lub
gratowania ciętych rur plastikowych
• otwór chwytny do bezpiecznego chwytania płaskich i okrągłych materiałów
• nożyce do kabli i przewodów o średnicy do 15 mm lub przekroju do 50 mm²
• cięcie przewodów: precyzyjne i łatwe cięcie przy mniejszym wysiłku w 		
porównaniu z tradycyjnymi obcinakiem bocznym
• stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą 		
żywotność produktu
• bez uszkodzeń zdejmowanie izolacji z przewodów litych i cienkodrutowych od
1,5 mm² do 2,5 mm²
• zaciskanie końcówek tulejkowych 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 1.5 | 2,5 mm²
• zaciskanie końcówek nieizolowanych zagniatanych od 2,5 do 4,0 mm²
• rączki w czarno-zielonej miękkiej izolacji zanurzeniowej

Netto Zł

100,360° View

... rozwiązania, które przekonują
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Brak uszkodzeń krawędzi śrub
dzięki równoległym szczękom
chwytającym!

Art. nr. 211224

Szczypce-klucz VDE

Dc: 260 mm | Cło: 50 mm

• bezstopniowe chwytanie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki równoległym szczękom
chwytającym
• łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych
• zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie obciąża stawów
• bezpieczna regulacja szczęk chwytających zapobiega ślizganiu się połączenia
• delikatny dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym powierzchniom chwytnym
• 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły docisku
• z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
• z ochroną palców dla bezpiecznej pracy
• Stal narzędziowa chromowo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą 		
żywotność produktu
• Indywidualnie testowane zgodnie z normą DIN EN IEC 60900 pod kątem 		
bezpiecznej pracy pod napięciem
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Netto Zł

195,360° View

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

SZCZYPCE I KLUCZ W JEDNYM

Chwytanie | trzymanie | zaciskanie | gięcie detali
Nowością w gamie produktów 2022 są te trzy pary szczypiec-kluczy. Szczypce-klucz VDE (art. 211224) i
szczypce z asortymentu podstawowego (art. 210619) mają długość 260 mm i zastępują zestawy kluczy od 0
do 50 mm. Trzecia w grupie jest mniejsza i jeszcze poręczniejsza wersja podstawowego klucza szczypcowego
(art. 210615), który przy długości 180 mm sprawia, że zestawy kluczy do 36 mm stają się zbędne.
Wszechstronne, elastyczne, bezpieczne, lekkie i nie obciążające
stawów – ułatw to sobie i skorzystaj z wielu zalet naszego nowego
szczypco-klucza!

		

Szczypce-klucz
• bezstopniowe chwytanie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki
równoległym szczękom chwytającym
• łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych
• zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie 		
obciąża stawów
• bezpieczna regulacja szczęk chwytających zapobiega 		
ślizganiu się połączenia
• delikatny dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym 		
powierzchniom chwytnym
• 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły 		
docisku
• z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
• z ochroną palców dla bezpiecznej pracy
• stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką 		
trwałość i długą żywotność produktu
• rączki w czarno-zielonej miękkiej izolacji zanurzeniowej

Art. nr. 210615

Art. nr. 210619

Dc: 180 mm | Cło: 36 mm

Dc: 260 mm | Cło: 50 mm

Netto Zł

124,360° View

Netto Zł

140,360° View

... rozwiązania, które przekonują
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Ø 50
mm

ELEKTROHYDRAULICZNE NOŻYCE DO CIECIA KABLI Z AKUMULATOREM O
SPRAWDZONEJ JAKOŚCI Z JESZCZE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĄ CIĘCIA
Nowe hydrauliczne nożyce do ciecia kabli „AS6-S50” zasilane akumulatorem przecinają kable miedziane i aluminiowe
(z wyjątkiem kabli ACSR i SWA) o średnicy do 50 mm.
Cechą szczególną nożyc do cięcia kabli HAUPA „AS6-S50” (nr art. 216420-1) jest duży zakres cięcia do 50 mm.
Solidna konstrukcja z doskonałym, oszczędzającym siłę środkiem ciężkości i niewielką wagą 7,9 kg sprawiają, że
to narzędzie jest idealnym towarzyszem, jeśli chodzi o naprawdę duże rzeczy. Wydajne nożyce do ciecia kabli można
również bezpiecznie umieścić na kablu w ciasnych przestrzeniach. Na jednym ładowaniu akumulatora możliwe jest
wykonanie do 50 cięć przy użyciu dostarczonego w zestawie akumulatora 2 Ah - w zależności od rodzaju kabla. Przycisk
do przodu i do tyłu z dźwignią wyłącznika bezpieczeństwa pozwala w dowolnym momencie kontrolować proces cięcia,
a tym samym zapewnia bezpieczną pracę.

ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI
Nożyce do kabli są dostępne z baterią i ładowarką lub bez (216420-1 / 216420-1-NO) – doskonale zapakowany i
przechowywany w praktycznej plastikowej walizce.
Korpus podstawowy jest kompatybilny z technologią akumulatorów MAKITA 18 V. Baterie innych producentów mogą być
również używane z oddzielnie dostępnymi adapterami. Montaż jest szybki i łatwy dzięki wygodnemu połączeniu wtykowemu.
Art. nr. adapter		
producent
215529			Bosch
215531 		
Milwaukee
215533 		
Dewalt
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Elektrohydrauliczne nożyce do cięcia kabli "AS6-S50"

Art. nr. 216420-1
z ładowarką i akumulatorem,
w skrzynce systemowej

do cięcia kabli AL/Cu
Netto Zł

Zakres dostawy (216420-1): 1 narzędzie do cięcia, 1 ładowarka, 1 bateria,
1 pętla do noszenia, w skrzynce systemowej.
• precyzyjna przeciecie przy niewielkim odkształceniu przewodu
• siła cięcia kN: 60
• ciśnienie robocze w barach: 700
• średnica cięcia Ø: 50
• głowica tnąca obracana o 180°
• czas ładowania baterii w minutach: 30
• typ baterii: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• do akumulatora nr kat. 215523 i ładowarki nr kat. 215527
• kompatybilny z technologią ładowania MAKITA 18 V
• światło LED do oświetlenia obszaru roboczego

7.700,Art. nr. 216420-1-NO
bez akumulatora i ładowarki,
w skrzynce systemowej
Netto Zł

7.100,Art. nr. 216420-1-N
bez akumulatora i ładowarki,
w opakowaniu transportowym
Netto Zł

6.500,360° View

... rozwiązania, które przekonują
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GOTOWY NA INNOWACJE I SATYSFAKCJA Z OPTYMALIZACJI
SYSTEMÓW I PROCESÓW?
Torba serwisowa oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby aktywnie kształtować cyfryzację
i transformację energetyczną. Nasze narzędzia są idealnym towarzyszem w przełamywaniu
nowych szlaków w branży elektrycznej.

Art. nr. 220805
33-elem.

Torba serwisowa “HUPsmartHome“
Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części,
duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty
do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15“. Kolor:
zielony, czarny. Torba 220292.
Zawartość:
• Kombinerki 180 mm*
• Obcinak boczny 160 mm*
• Szczypce półokrągłe odgięte 45° 160 mm*
• Zestaw śrubokretów „HUPslim“ 1000 V PH
• Zestaw śrubokretów „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
• Ściągacz izolacji „Allrounder“ 4 – 15 mm²
• Ściągacz powłok „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
• Taśma perlonowa do wciągania kabli, 15 m x 3 mm
• Uniwersalny klucz do szafki rozdzielczej „HUPkey“
• Szczypce nastawne 170 mm
• Miara składana
• Lekka poziomica metalowa 400 mm
• Ołówek ciesielski
• Młotek ślusarski 300 g
• Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
• Dwubiegunowy wskaźnik napięcia „Basic +“
• Praska do wtyków RJ typu Western
• Nóż monterski
• Przyrząd do zakładania kabli LSA
• Praska zaciskowa HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
• Piła kieszonkowa „PUK“ składana
• Zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBag“
• ESD – obcinak boczny

Netto Zł

1.931,Nylon

reduced

MAX

≤50%

MIN

7,55 kg

Hurtownia elektryczna:

Grupa HAUPA
www.haupa.com
Pieczątka firmowa

HAUPA W4129P9 - 17.500/DE

* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

... rozwiązania, które przekonują
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