
 Naja snabbare och hårdare

Robust m
ed hög kvalite

t och lång livslängd

Hög prestanda- 18V 4Ah Slide-in batteri

TJEP ULTRA GRIP
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 DIGITAL KONTROLLPANEL

NAJA SNABBARE OCH HÅRDARE  |  MINDRE UNDERHÅLL MED BORSTLÖSA MOTORER  |  HÖG PRESTANDA - 18V 4AH 
ROBUST MED HÖG KVALITET OCH LÅNG LIVSLÄNGD  |  OPTIMERAD ERGONOMI FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

För montering av armeringsstänger till 
prefabricerade betongelement, golv, väggar, 
broelement etc. samt fixering av golvvärmeslingor.

Den nya generationen najomater



Justera och avläs din 
inställning klart och tydligt 
Den nya digitala kontrollpanelen säkrar dig en enkel 
och snabb inställning av momenten, medans den klara 
displayen ger en snabb överblick över den aktuella 
inställningen av momentet och antal bindningar.
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Med en najomat från TJEP ULTRA GRIP ökar du effektiviteten markant jämfört med 
manuella arbetsmetoder, som både är fysiskt belastande, monotona och tidskrävande.

TJEP ULTRA GRIP är den tredje generationen najomater från TJEP. Detta är en 
vidareutveckling av den populära XP-serien. Med hjälp av erfarenhet från den 
tidigare generationen sattes en ny standard för hastighet och kvalitet vid najning.

Höj effektiviteten med 

TJEP ULTRA GRIP

 ■ Snabbare och hårdare najningar

 ■ Fasta och konsekventa najningar hjälper dig att 
utföra arbetet utan störningar.

 ■ De bortslösa motorerna arbetar snabbt och effektivt. 
Endast 0.6-0.8 sekund per najning.

 ■ Ergonomisk och robust design av nos och handtag  
förbättrar åtkomligheten och ger lång hållbarhet.

 ■ 3 200-5 000 najningar per laddning

 ■ Levereras med två kraftfulla Li-ion slide-in batterier 
18V 4Ah, vilket ger lång drifttid.  Laddare och två 
rullar najtråd i en kraftig plastbox medföljer.

 ■  Använder TJEP ULTRA GRIP WIRE
 
TJEP ULTRA GRIP-serien – ger dig marknadens bästa 
totalekonomi när det gäller najning av armeringsjärn



BORSTLÖS

MOTORTEKNIK

2 najvarv 3 najvarv
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Den nya generationen TJEP ULTRA GRIP najomater

Den extra starka 
lösningen!



Tillbehör
Hölster till TJEP ULTRA GRIP

Artikelnummer DTW02B0GH

TJEP Li-Ion slide-in 
batteri 4,0 AH, 18V

Artikelnummer DTW02B0LB

TJEP batteriladdare till 
TJEP Ultra grip

Artikelnummer DTW02B0BC

TJEP elektrisk förlängningsarm

Artikelnummer DTW02B0EA

1 18V bortslösa motorer

2 Optimerad och robust konstruktion för lång 
hållbarhet och bättre åtkomlighet.

3 Långt, smalt handtag för bättre ergonomi.

4 18V 4Ah Li-ion slide-in batteri

5 Kontakt för elektronisk förlängningsarm.
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SPECIFIKATIONER

Artikelnummer DTW02A025

Materialtjocklek 8 - 25 mm

Mått (L×B×H) 281 × 109 × 300 mm

Vikt 2,5 kg

Najningshastighet 0,6 sek.

Antal najningar/rulle 160 - 225

Antal najningar/laddning +5.000 (v/3 najvarv)
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TJEP ULTRA GRIP 25 najomat

SPECIFIKATIONER

Artikelnummer DTW02A040

Materialtjocklek 12 - 40 mm

Mått (L×B×H) 297 × 109 × 300 mm

Vikt 2,6 kg

Najningshastighet 0,7 sek.

Antal najningar/rulle 120 - 160

Antal najningar/laddning +4.500 (v/3 najvarv)
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TJEP ULTRA GRIP 40 najomat
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SPECIFIKATIONER

Artikelnummer DTW02A058

Materialtjocklek 30 - 58 mm

Mått (L×B×H) 312 × 109 × 310 mm

Vikt 2,8 kg

Najningshastighet 0,8 sek.

Antal najningar/rulle 80 - 96

Antal najningar/laddning +3.200 (v/4 varv)
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TJEP ULTRA GRIP 58 najomat
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TJEP ULTRA GRIP najomater



På tjep.se hittar du mer information. 
Där finns broschyrer, filmer, bilder och mycket mer.
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TJEP ULTRA GRIP WIRE

Den nya TJEP ULTRA GRIP WIRE karakteriseras av en hög 
draghållfasthet, en hög grad av flexibilitet samt elasticitet. Den 
specifika kombinationen ger en perfekt och effektiv arbetsgång 
samt en mycket stark najning. Därigenom garanteras att 
armeringsjärnet najas samman tätt och säkert. 

TJEP ULTRA GRIP WIRE är galvaniserad för att undvika 
rostavlagringar från tråden, som i värsta fall kan påverka 
najmaskinens funktion. 

 ROSTFRI A4  ELGALVANISERAD

PASSAR TILL

TJEP ULTRA GRIP 25/40/58, RE-BAR XP 25/40

ULTRA GRIP WIRE

Dimension Artikelnummer Vikt Förp./pall

ULTRA GRIP WIRE, 40 st. DTW02A001 16,42 kg 48

ULTRA GRIP WIRE, 20 st.* DTW02A003 8,20 kg 96

ULTRA GRIP WIRE, 40 st. DTW02A002 16,50 kg 48

* beställningsvara



Batteridriven skärmaskin 
TJEP RC30A

Ett exempel från vårt produktsortiment - Stark 
skärmaskin för planskärning av armeringsjärn. Kan 
skära armeringsjärnet plant vid yta. Skär också 
gängstänger och rör med fint snitt som resultat.

7info.se@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.se/shop | 035 154 000

TJEP ULTRA GRIP najomater 

TJEP-serviceverkstäder har under en lång tid utfört 
reparation och underhåll av tusentals maskiner och 
därmed skaffat sig en god erfarenhet. 

Denna erfarenhet kombinerat med kontinuerlig teknisk 
uppdatering betyder att du alltid får en kompetent utförd 
service av dina verktyg. 

Offert inför en service är alltid kostnadsfri.

 ` Snabb och kompetent service från branschens mest 
erfarna serviceteam. 

 ` Servicehistorik.

 ` Garanti för 100% funktionsduglighet.

 `  Timbaserad reparation/service av TJEP najmaskiner  
(endast TJEP originalreservdelar).

Auktoriserad TJEP-service

En erfaren partner
KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S har stor erfarenhet 
av rådgivning, försäljning och service av najmaskiner. 
Produktutbudet omfattar bl.a TJEP-najmaskiner och tillbehör 
som är lämpliga för bindning av armeringsstänger samt 
golvvärmeslangar etc

Under mer än 50 år har vi varit en av Europas ledande 
leverantörer av spikpistoler, spik och tillbehör. I dag består TJEP-
serien av mer än 70 olika modeller av trycklufts- och gasdrivna 
spik-, klammer- och dyckertpistoler med tillhörande brett 
sortiment av fästdon. Därutöver omfattar TJEP-serien en rad 
kompressorer, najmaskiner, klipp- och bockmaskiner m.m.

Detaljerna som gör stor skillnad 
Vi tycker att det lönar sig att göra saker ordentligt med det lilla 
extra. Därför är en av hörnstenarna i vår affärsfilosofi att erbjuda 
en högkvalitativ, kvalificerad rådgivning och 
god service.



Celsa Steel Service AB
Box 119
Stationsgatan 55, SE 301 04 Halmstad
Växel: 035-15 40 00
Mejl: info.se@celsa-steelservice.com
Kontakt: https://celsa-steelservice.se

Sveriges ledande armeringsleverantör och producent. Produkter och 
tjänster säljs till byggnadsindustri i hela Sverige. Tillverkningsorter och 
logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs.

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av klimatsmart armering, 
betongkomplement och armeringstjänster.
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