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Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2023. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

EUR neto

429,00

30 daļas

Preces Nr. 220805

Poliesteris 1680 D

7,55 kg

Servisa piederumu soma “HUPsmartHome”

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem instrumentiem un mērierīcēm, 
kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais 
nodalījums (polsterēts) klēpjdatoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo 
sienu. Nodalījums klēpjdatoram līdz 15". Krāsa: melna ar zaļām vīlēm. Soma 220292.

Saturs:
• VDE kombinētās knaibles 180 mm*
• VDE sānknaibles 160 mm*
• VDE telefona vadu knaibles, gali izliekti 45° leņķī, 160 mm*
• VDE skrūvgriežu komplekts „HUPslim“ 1000 V Phillips, 6 gab.
• VDE skrūvgriežu komplekts „HUPslim“ 1000 V PZ/FL 1 + 2
• Universāls izolācijas noņēmējs „Allrounder“ 4 – 15 mm²
• Top Coax Plus izolācijas noņēmējs „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
• Kabeļu buksieris, 15 m x 3 mm
• Sadales skapja atslēga „HUPkey“
• Pārstatāmās cauruļknaibles 170 mm
• Saliekama mērlente
• Alumīnija līmeņrādis 400 mm
• Galdnieka zīmulis
• Inženiera āmurs 300 g
• Elektriķi kalti 10 x 250 mm
• Sprieguma indikators „Basic +“
• Appresēšanas stangas „HUPsquare10“ 0,08 – 10 mm²
• Appresēšanas stangas
• Kabeļu nazis
• Piestiprināšanas rīks LSA
• „PUK“ kabatas zāģis,
• HAUPA instrumentu soma „FlexBag“
• Elektroniskās ESD sānknaibles bez noslīpinātām  
 sānu malām

* Uzlabotas griezšanas īpašības

HAUPA koferi 2022.g
Piedāvājam divus jaunus HAUPA komplektus
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... pārliecinoši risinājumi

EUR neto

195,00

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

Preces Nr. 212804

Appresēšanas knaibles “HUPsqua-
re10”

BEZMAKSAS  
papildinājums!

Sīkāka informācija par koferi lapas otrā pusē!

9,62 kg

Instrumentu koferis “HUPactive”
Cieta materiāla koferis, melns, 2 pilnībā izņemami paliktņi ar instrumentiem un 
dokumentu soma, aizslēdzams, ir 2 atslēgas, apakšējais paliktnis ar dažādiem 
atdalošiem elementiem no alumīnija, metāla stūri kā papildu aizsardzība pret 
bojājumiem, iekšā 22 instrumenti. Koferis 220030.

Saturs:  
• VDE elektriķa skrūvgriezis 1000 V
    3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
• VDE skrūvgriezis PH, izmērs 1 + 2
• VDE skrūvgriezis PZ, izmērs 1 + 2
• VDE kabeļu griezējs 160 mm
• VDE sānkniebles 160 mm*
• VDE knaibles ar noliektiem galiem 200 mm*
• Knaibles izolācijas noņemšanai “Basic“ 0,5 – 4 mm²
• Izolācijas noņēmējs “Basic“ bez āķveida asmens 8 – 28 mm²  
 (droša strādāšana mācekļiem)
• VDE kabeļu nazis 50 mm
• Sprieguma detektors, pārbaudīts TÜV, 0426/72
• Sadales skapja līmeņrādis 225 mm
• Oriģinālais PUK zāģītis
• Atslēdznieka āmurs 300 g
• Špakteļlāpstiņa 40 mm
• Ģipša vanniņa
• Industriālā apaļā ota, izmērs 4
• Salokāmais metramērs 2 m
• Namdara zīmulis

* Uzlabotas griezšanas īpašības

24 daļas

Preces Nr. 220255



Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2023. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

Stabili atdalošie elementi no alu-
mīnija (var dažādi izvietot)

Atvēruma leņķis virs 90° neļauj 
vākam pēkšņi aizvērties

Divi paliktņi ar instrumentiem, 
kopā 37 nodalījumi ievietoša-
nai un dokumentu nodalījums 
(var izņemt savstarpēji neat-
karīgi)

Ar plecu siksnu ērtākai pārnēsā-
šanai

Metāla stūri (ar integrētu 
balsta kāju apakšpusē)

HAUPA Grupa
www.haupa.com

... pārliecinoši risinājumi

Jūsu elektropreču izplatītājs vairumtirdzniecībā:
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