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... kopā vēl spēcīgāki

Kad uzņēmums HAUPA GmbH & Co. KG pārņēma BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG (tagad BRINKO Kad uzņēmums HAUPA GmbH & Co. KG pārņēma BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG (tagad BRINKO 
GmbH), 2020. gada 1. janvārī kopīgajai santehnikas un elektrotehnikas vairumtirdzniecībai pavērās pavisam GmbH), 2020. gada 1. janvārī kopīgajai santehnikas un elektrotehnikas vairumtirdzniecībai pavērās pavisam 
jaunas perspektīvas. Izstrādājumu klāsts abās vairumtirdzniecības jomās papildinājās ar apjomīgu produktu jaunas perspektīvas. Izstrādājumu klāsts abās vairumtirdzniecības jomās papildinājās ar apjomīgu produktu 
dažādību.dažādību.

Abiem uzņēmumiem - HAUPA un BRINKO - ir pagātne, ko raksturo spēcīgas tradīcijas un ģimenes vadība. Abiem uzņēmumiem - HAUPA un BRINKO - ir pagātne, ko raksturo spēcīgas tradīcijas un ģimenes vadība. 
BRINKO ar savām 160 gadu ilgajām tradīcijām santehnikas darbarīku jomā ir stingri iesakņojies Remšeidā, kas ir BRINKO ar savām 160 gadu ilgajām tradīcijām santehnikas darbarīku jomā ir stingri iesakņojies Remšeidā, kas ir 
darbarīku industrijas centrs, tieši tāpat kā HAUPA ar 60 gadu sekmīgo preču realizāciju tādās izstrādājumu jomās darbarīku industrijas centrs, tieši tāpat kā HAUPA ar 60 gadu sekmīgo preču realizāciju tādās izstrādājumu jomās 
kā elektroinstalāciju instrumenti un kabeļu savienošanas tehnika. kā elektroinstalāciju instrumenti un kabeļu savienošanas tehnika. 

Saplūstot kopā abiem uzņēmumiem un līdz ar to arī saistītajām atbildības sfērām un sinerģijas efektiem, Saplūstot kopā abiem uzņēmumiem un līdz ar to arī saistītajām atbildības sfērām un sinerģijas efektiem, 
sanitārtehnikas un elektrotehnikas nozarei pavērās pilnīgi jauni ceļi. sanitārtehnikas un elektrotehnikas nozarei pavērās pilnīgi jauni ceļi. 

HAUPA + BRINKO - jūsu partneris uzticamai, inovatīvai un uz nākotni orientētai sadarbībai.HAUPA + BRINKO - jūsu partneris uzticamai, inovatīvai un uz nākotni orientētai sadarbībai.

Viss no viena ražotāja.
160 gadu pieredze + 60 gadu ilgas tradīcijas – labi darbarīki 
un instrumenti mums jau ir ielikti gēnos.

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid.  
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. 
Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.
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AS-65

AS-65 kabeļu šķēres ar akumulatoru

• vara un alumīnija kabeļiem, ar vairākām dzīslām
• diametrs 65 mm
• svars bez akumulatora, kg: 2,9
• svars ar akumulatoru, kg: 3,5
• komplekta svars, kg: 7,2

Komplektā ietilpst:
Instruments, akumulators un uzlādes ierīce
Syscon sistēmas konteinerā.

Preces Nr. 216435-1

AS-65 kabeļu šķēres ar akumulatoru

Piegādes komplekts:
1 instruments SysCon sistēmas koferī

Tehniskie dati:
Skatīt 216435- 1

Preces Nr. 216435-1-NO

AS-65 kabeļu šķēres ar akumulatoru

Piegādes komplekts:
1 instruments transportēšanas iepakojumā

Tehniskie dati:
Skatīt 216435- 1

Preces Nr. 216435-1-N

... pārliecinoši risinājumi
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Preses galva “U-D300-6“

Presēšanas galva ar četriem tapņiem „U-KD300-6“ 
sistēmai ar maināmām galvām US-6M (216760-1); nav 
nepieciešama ieliktņu maiņa, presēšana ar tapni.

• presēšanas spēks, kN: 60 
• Kabeļuzgaļi: standarta Cu 16 – 300 
• Savienotājs: standarta Cu 16 – 120
• svars, kg: 3,0

artikulam 216760-1
Preces Nr. 216665-U

Preses galva “U-D400-6“

Presēšanas galva ar četriem tapņiem „U-HKD400-6“ 
sistēmai ar maināmām galvām US-6M (216760-1); nav 
nepieciešama ieliktņu maiņa, presēšana ar tapni.

• presēšanas spēks, kN: 60 
• Atliecama galva 
• Kabeļuzgaļi: standarta Cu 25 – 400 
• Savienotājs: standarta Cu 25 – 400
• svars, kg: 3,0

artikulam 216760-1
Preces Nr. 216666-U

Hidrauliskas manuālās knaibles “HUS-6” 

Manuāla hidraulika nomaināmām presēšanas galviņām, presēšanas galviņa pagriežama par 180°

• 6 dažādām nomaināmām galviņām
• vienkārša galviņu nomaiņa
• nofiksē ar 2 izvelkamām tapām
• presēšanas spēks, kN: 60
• darba spiediens, bar: 700
• svars, kg: 2,2

Preces Nr. 216768

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid.  
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. 
Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.
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Video 216760-1

US-6M

haupa.comPlašāku informāciju par nomaināmo galviņu sistēmu un visiem piemērotajiem 
produktiem meklējiet mūsu tīmekļa vietnē www.haupa.com vai noskenējiet  
QR kodu un uzreiz atveriet vajadzīgo produkta lapu.

... pārliecinoši risinājumi
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Hidrauliskas manuālās knaibles “HDE500-12”

Presēšanas galviņa pagriežama par 180°, manuāla atgrieze pēc pabeigtas presēšanas, 
plastmasas koferī, nav vajadzīgi ieliktņi, presēšana ar tapni.
• Presēšanas spēks, kN: 120
• Darba spiediens, bar: 700
• Atvāžama galviņa
• Kabeļu uzgaļi: standarta Cu 16-500
• Savienotāji: standarta Cu 16- 500
• Svars, kg: 7,7

Presēšanas galviņa “KDE500-12”

Plastmasas koferī, nav jāmaina ieliktņi, presēšana ar tapni.
• Presēšanas spēks, kN: 120
• Darba spiediens, bar: 700
• Atvāžama galviņa
• Kabeļu uzgaļu presēšanas diapazons: standarta Cu 16-500
• Savienotāju presēšanas diapazons: standarta Cu 16- 500
• Ātrais savienotājs
• Svars, kg: 3,5

Adapters akumulatoriem DeWalt 18 V

• praktisks nomaiņas adapters DeWalt akumulatoru izmantošanai
• vienkārša montāža ar spraudsavienojumu

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet arī adapterus, kas ir piemēroti citiem  
akumulatoru modeļiem!

Preces Nr. 216691

Preces Nr. 216690

Preces Nr. 215533

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid.  
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. 
Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.
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Video | 232015

> 40 mm–

Ø

Caurumu zāģa adapters – HUPspeedEject

Ar HAUPA HUPspeedEject urbšana veicas vēl ātrāk un vienkāršāk. Skrūvgriezim rotējot uz kreiso 
pusi, urbuma serde tiek izmesta pilnīgi automātiski. Caurumu zāģa adapters ļauj vienkārši 
nomainīt caurumu zāģi.
Un arī praktiski: caurumu zāģiem ir patentēta ietvere 40 – 250 mm. Tā jūs varat ar centrurbi,  
kas paredzēts caurumu zāģa ietverei, vienlaikus ietaupīt laiku un naudu.

Mūsu caurumu zāģa adaptera priekšrocības
• Pilnīgi automātiska urbuma serdes izmešana, kad skrūvgriezis griežas uz kreiso pusi
• Var vienkārši nomainīt caurumu zāģi
• Patentēta ietvere caurumu zāģiem
• 1x ietvere caurumu zāģiem, sākot ar 40 mm diametru
• 1x centrurbis (diametrs 6,5 mm, garums 75 mm)

Bimetāla caurumu zāģu komplekts elektrisks HUPspeedEject

Jaunais caurumu zāģu adapters HUPspeedEject strādāšanu ar elektroinstrumentiem noslīpē 
līdz perfekcijai. Variējama sazobe ar 4/6 zobiem. No kvalitatīva, ar kobaltu leģēta bimetāla, 
masīvs aizmugures vāciņš. Speciāli: kokam, reģipša plāksnēm, plastmasai, krāsainajiem 
metāliem, alumīnijam, tēraudam un nerūsējošam tēraudam no 1 mm. Zāģu adapters 
„HUPspeedEject“ ar sešstūrainu ietveri. Komplekts melnā plastmasas koferī, izmēri: 340 x 275 
x 83 mm

Saturs:
• bimetāla caurumu zāģi Ø: 40, 51, 68, 73, 83 mm
• adapters “HUPspeedEject”

HUPspeedEject priekšrocības
• Pilnīgi automātiska urbuma serdes izmešana, kad skrūvgriezis griežas uz kreiso pusi
• Var vienkārši nomainīt caurumu zāģi
• Patentēta ietvere caurumu zāģiem
• Laika un naudas ekonomija

Izmērs: 40 – 250 mm
Preces Nr. 232015

6 komponenti
Preces Nr. 230011

... pārliecinoši risinājumi
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reduced

Apspaides knaibles

neizolētiem, appresējamiem kabeļu uzgaļiem, 
sviru pārvada modelis labāka spēka pārneses 
nodrošināšanai, presēšana ar tapni, standarta 
apaļajiem kabeļu uzgaļiem un savienotājiem. Īpaši 
piemērotas niķeļa apaļajiem kabeļu uzgaļiem un 
savienotājiem

Appresēšanas knaibles 
„HUPsquare10“
vadu galu uzgaļiem; precīzs četrstūra appresēšanas 
profils, automātiska iestatīšana atbilstoši vada 
šķērsgriezumam, atbloķējams piespiedu blokators, 
garantēti DIN atbilstoši savienojumi, augsts pārnesums 
un ergonomiskas formas plastmasas rokturi nodrošina 
strādāšanu, kas nenogurdina,  
četrstūrveida appresēšana

Skrūvgriežu komplekts “Plus” 1000 V

ar 2 komponentu rokturi no PP/TPE materiāla, uzgalis 
no molibdēna-vanādija-tērauda, rūdīts, apstrādāts ar 
strūklu, individuāli pārbaudīts, 15 gab. 

Saturs: 

• VDE elektriķa skrūvgriezis 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x   
 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm

• VDE krustiņa skrūvgriezis Phillips, izm. 1 + 2

• VDE krustiņa skrūvgriezis Pozidriv, izm. 1 + 2

• VDE skrūvgriezis ar PZ/Fl profilu, izm. 1 + 2

• VDE skrūvgriezis TX, izm. 10, 15, 20, 25

• Sprieguma detektors 100 – 250 V, bez iepakojuma

Skrūvgriežu komplekts “HUPslimPlus” 
1000 V
ar 2 komponentu rokturi no PP/TPE materiāla, uzgalis 
no molibdēna-vanādija-tērauda, rūdīts, apstrādāts ar 
strūklu, individuāli pārbaudīts, 12 gab. 

Skrūvgriezis ar samazinātu uzgaļa diametru un 
iestrādātu aizsargizolāciju. Ar samazinātu uzgaļa 
diametru var labāk aizsniegt dziļi izvietotas skrūves.

Saturs: 

• VDE elektriķa skrūvgriezis HUPslim 3,5 x 100 mm, 4 x  
 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 3 x 100 mm

• VDE krustiņa skrūvgriezis HUPslim Phillips, izm. 1 + 2

• VDE krustiņa skrūvgriezis HUPslim Pozidriv, 
 izmērs 1 + 2

• VDE skrūvgriezis HUPslim ar PZ/Fl profilu, 
 izmērs 1 + 2

• Sprieguma detektors 100 – 250 V, bez  
 iepakojuma

Appresēšanas knaibles 
„HUPsquare16“
vadu galu uzgaļiem; precīzs četrstūra appresēšanas 
profils, automātiska iestatīšana atbilstoši vada 
šķērsgriezumam, atbloķējams piespiedu blokators, 
garantēti DIN atbilstoši savienojumi, augsts pārnesums 
un ergonomiskas formas plastmasas rokturi nodrošina 
strādāšanu, kas nenogurdina,  
četrstūrveida appresēšana

1,5 – 6 mm²
Preces Nr. 210771

0,08 – 10 mm²
Preces Nr. 212804

0,5 – 16 mm²
Preces Nr. 212806

12 komponenti
Preces Nr. 102980Preces Nr. 101980

15 komponenti

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid.  
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. 
Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.
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Kabeļu apskavu knaibles, metāla

Spriegošanas ierobežotājs neļauj pārspriegot un 
pāržņaugt kabeļus. Iebūvētais nazis sāk griezt tikai tad, 
kad sasniegts iestatītais spriegojums. Iestatāms vilces 
spēks.

Amatnieka nazis ar drošības funkciju

plastmasas, tapešu, kartona, ādas, paklāju griezšanai; 
ar automātisku asmens fiksāciju; naža vadotne no 
metāla, „Softgrip” turētāja apvalks; kompl. ietverts 
1 gab. 18 mm asmens, ar automātisku asmens 
ievilkšanu aizsardzībai pret iegriezumiem

Automātiskas izolācijas noņemšanas 
knaibles „Super 4 Pro“
vadiem ar vienlaidu dzīslu un lokanajiem vadiem un 
pinumiem no 0,2 līdz 6,0 mm² (AWG 24 līdz 10)

• ātrai un precīzai izolācijas noņemšanai arī grūti  
 pieejamās vietās
• nav nepieciešama regulēšana atbilstoši kabeļa  
 šķērsgriezumam
• piemērotas kabeļiem ar izolāciju no PVC un cita  
 materiāla
• īpaša aptaustīšanas sistēma un tādēļ nenotiek  
 vadu bojāšana
• regulējams garuma ierobežotājs 6,0 – 15,0 mm  
 vienmērīgai sērijveida izolācijas noņemšanai
• ārpusē izvietotas sānknaibles vadiem līdz  
 maks. 2,5 mm²
• knaibļu korpuss no stiklplastīta poliamīda

HAUPA Black Blades

Nolaužami asmeņi, 10 gab., piemēroti precei 
Nr. 200209
• īpaši asa griezējmala precīziem griezumiem
• piemēroti visiem tirdzniecībā pieejamajiem  
 amatnieku nažiem
• dubultuzasinājums maksimālam asumam
• maksimālu kalpošanas ilgumu nodrošina  
 apstrāde ar uguns rūdīšanu
• ideāli piemērots dažādiem materiāliem
• asmens ar melnu pārklājumu
• tiek piegādāti, ievietoti kasetē
• 8 segmenti
• 100 x 18 x 0,5 mm

Kabeļu izolācijas grieznis

visu izolācijas kārtu noņemšanai kabeļiem ar Ø no 
25 mm
• maināms dubultnazis
• regulējams griezšanas dziļums, maks. 5 mm
• piemērots gareniskiem un apaļiem griezumiem

KB: 18 mm
Preces Nr. 200209

100 x 18 x 0,5 mm
Preces Nr. 200006

2,5 – 5 mm
Preces Nr. 262153

0,2 – 6,0 mm²
Preces Nr. 210698

Ø: >25 mm
Preces Nr. 110581

... pārliecinoši risinājumi
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220705 | 360°

≤50%
MIN

MAX

reduced

HAUPA „ToolContainer“

Instrumentu soma ir izgatavota no 600D poliestera

• atvērts plašs galvenais nodalījums ar metāla turētāju un neslīdošu rokturi
• Liels noņemams poliestera aizsargvāciņš, kas piestiprināts ar līmlenti
• Ārpusē: 7 atvērtas glabāšanas kabatas un viens grozs ar līmlentes aizdari
• Iekšpusē: 4 atvērtas glabāšanas kabatas, 2 poliestera sānu siksnas
• regulējama, noņemama plecu siksna, polsterēta
• Noņemams jostas grozs ar 4 nodalījumiem instrumentu glabāšanai

HAUPA „ToolContainer Work“

Instrumentu soma ir izgatavota no 600D poliestera, ar iekšējiem un ārējiem 
instrumentu nodalījumiem, ar metāla turētāju un neslīdošu rokturi, noņemamu 
poliestera aizsargapvalku (ToolBag 220704). Ja nepieciešams, noņemiet jostas 
sprādzes turētāja daļu.

Saturs: 
• VDE skrūvgriežu komplekts HUPslim1000V, Phillips, 6gab. 
 Saturs: 2K-VDE elektriskie skrūvgrieži HUPslim 3,5x0,6x100mm | 4x0,8x100mm |  
 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm,  
 VDE krusteniskie skrūvgrieži HUPslim PH, izmērs 1 + 2 
• 2K-VDE elektriskais skrūvgriezis HUPslim4x1,0x100mm 
• VDE skrūvgrieži HUPslimPZ / FL1 + 2 
• VDE kombinētās knaibles 180mm* 
• VDE sānu šķēres 160mm* 
• VDE asas knaibles, taisnas 200 mm* 
• VDE kabeļu šķēres 160 mm 
• Universāls izolācijas noņēmējs 4 - 15 mm² 
• Top Coax Plus izolācijas noņēmējs 4,8 - 7,5 mm² 
• Kabeļu buksieris, 15mx3mm 
• 100 x savienojuma spailes PC, 5 polu, 1–2,5 mm² 
• PU 5 līmeņa tekstila cimdi, 10. izmērs 
• sadales skapja atslēga „HUPkey“ • Krāsu skrāpis 50mm 
• PenTorch LED prožektors • Saliekama mērlente 2m 
• Alumīnija līmeņrādis 400mm 
• Galdnieka zīmulis • Birstīte 
• Trauciņš ģipsim  
• Akmens kalts 32x300mm 
• Inženiera āmurs 300g • Āmurs 1000g 
• Nazis ar ievelkamu asmeni 
• Metālzāģis 300mm 
• SDS urbji 
• HUPwetBlock kontakt aerosols 
• Rūpnieciskās tīrīšanas salvetes 
• Elektriķi kalti 10x250mm

29 daļas, 510 x 320 x 250 mm
Preces Nr. 220705

510 x 320 x 250 mm
Preces Nr. 220704

*Uzlabotas 
  griezšanas īpašības

3,08 kg

9,80 kg

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid.  
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. 
Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.
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≤50%
MIN

MAX

220706 | 360°
reduced

*Uzlabotas 
  griezšanas īpašības

HAUPA „Squarebag“

Instrumentu soma ir izgatavota no 600D poliestera

• Kompakts dizains un mazs svars
• ar iekšējiem un ārējiem instrumentu nodalījumiem
• Ar gumiju pastiprināta pamatne lai pasargātu no netīrumiem un mitruma
• dubultā šķērsšuve lielām slodzēm
• metāla turētājs ērtai pārnēsāšanai
• Noņemama polsterēta siksna
• Papildus poliestera kabatas ar metāla āķi un līmlentes  stiprinājumu
• Materiāls: īpaši izturīgs 600D poliesters, ūdens izturīgs un atgrūž netīrumus
• krāsa: zaļa, melna

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Instrumentu soma ir izgatavota no 600D poliestera, ar iekšējiem un ārējiem 
instrumentu nodalījumiem, ar polsterētu nesošo siksnu, ar gumiju pastiprinātu 
pamatni, dubultu šķērsšuvi lielām slodzēm. Instrumentu soma 220703. 

Saturs:  
• Automātiskais izolācijas noņēmējs „Super Plus“ 0,2 - 6 mm²  
• 2K-VDE elektriskie skrūvgrieži HUPslim 4 x 100 mm, asmens  
 biezums 0,8 un 1,0 mm  
• 2K-VDE elektriskie skrūvgrieži HUPslim PH, izmērs 1 + 2  
• 2K-VDE elektriskais skrūvgriezis HUPslim PZ / FL, 2. izmērs  
• VDE knaibles, izliektas 45°, 200 mm*  
• VDE sānu šķēres 160 mm*  
• VDE kombinētās knaibles 180 mm*  
• 3 m mērlente  
• 9. izmēra PU tekstila cimdi 

11 daļas, 260 x 260 x 230 mm
Preces Nr. 220706

250 x 240 x 230 mm
Preces Nr. 220703

1,58 kg

3,04 kg

... pārliecinoši risinājumi
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HAUPA.RS

haupa_official

HAUPAdemo

haupa.com

BRINKO.RS

brinko_gmbh

brinko.de

powered by

Vācija:
HAUPA GmbH & Co. KG
Königstraße 165-169
D-42853 Remscheid
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
www.haupa.com

HAUPA Grupa
www.haupa.com ... pārliecinoši risinājumi


