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HAUPA kohvrid 2022
Pakume kahte uut HAUPA komplekti
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Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2023. a.  

Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.

EUR neto

429,00

30 tk.

Toote Nr. 220805

Polüester 1680 D

7,55 kg

Remonditasku „HUPsmartHome“

Dokumendilahtriga, lahtritega tööriistade ja mõõteseadmete jaoks, peendetailitasku, 
kummiaasade ja eraldi (polsterdatud) kohaga sülearvuti ning dokumentide jaoks, 
eemaldatavate vaheseinte abil jaotatav. Sülearvutilahter kuni 15". Värvus: must,  
roheliste õmblustega. Tasku 220292.

Komplekti kuuluvad:
• VDE universaaltangid 180 mm*
• VDE külglõiketangid 160 mm*
• VDE pikkmokktangid, kõvera otsaga 160 mm*
• VDE kruvikeerajate komplekt „HUPslim“ 1000 V, Phillips, 6 tk.
• VDE kruvikeerajate komplekt „HUPslim“ 1000 V, PZ/FL 1 + 2
• Universaalne isolatsiooni eemaldaja 4 – 15 mm²
• Top Coax Plus isolatsiooni eemaldaja 4,8 – 7,5 mm²
• Plastlint (kaabli tõmbamiseks), 15 m x 3 mm
• Jaotuskapi võti „HUPkey“
• VDE torutangid 170 mm
• Kokkupandav tollipulk 2 m
• Alumiiniumist vesilood 400 mm
• Puusepa pliiats
• Insenerihaamer 300 g
• Elektriku peitlid 10 x 250 mm
• Pingetester „Basic +“
• Presstangid „HUPsquare10“ 0,08 – 10 mm²
• Presstangid
• Kaablinuga
• Kinnitusvahend LSA 
• Fikseeritud käepidemega PUK-taskusaag „PUK“
• Tööriistatasku HAUPA „FlexBag“
• Elektroonika ESD külglõikur

* Paremad lõikamisomadused

HAUPA kohvrid 2022
Pakume kahte uut HAUPA komplekti
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... veenvad lahendused

EUR neto

195,00

Otsahülsside nelikantpressimiseks, täpne nelikant-
pressprofiil, juhtme ristlõike automaatne seadistamine, 
lahtiriivistatav sundlukustus, tagab DIN-standardile 
vastavad ühendused, suur ülekanne ja ergonoomilise 
kujuga plastkäepidemed väsimatuks töötamiseks.

Toote Nr. 212804

Presstangid „HUPsquare10“

TASUTA!

Kohvri andmed tagaküljel!

9,62 kg

Tööriistakohver „HUPactive“
Kõva kestaga kohver, must, 2 täielikult eemaldatavat tööriistapaneeli ja 
dokumendilahter, suletav, kaasas 2 võtit, alumine kast muudetavate alumiiniumist 
vaheseintega, tugevdatud metallnurgad täiendavaks kaitseks kahjustuste eest, 
varustatud 22 tööriistaga. Kohver 220030.

Sisu:  
• VDE elektriku kruvikeeraja 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 kruvikeeraja PH, suurus  1 + 2
• VDE kruvikeeraja PZ, suurus  1 + 2
• VDE kaablilõikur 160 mm
• VDE külglõikur 160 mm*
• VDE pikkmokktangid 200 mm*
• kaablikoorimistangid „Basic“ 0,5 – 4 mm²
• kaablikoorija „Basic“ ilma konksterata 8 – 28 mm²  
 (ohutu töö praktikantidele)
• VDE kaablinuga 50 mm
• turvaline pingetester TÜV-testitud 0426/72
• toosilood 225 mm
• originaalne PUK-taskusaag
• lukksepahaamer 300 g
• pahtlilabidas 40 mm
• kipsinõu
• tööstuslik rõngashari, suurus 4
• mõõdupulk 2 m
• puusepapliiats

* Paremad lõikamisomadused

24 tk.

Toote Nr. 220255



Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2023. a.  

Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükivigadele.

Stabiilsed alumiiniumist vaheseinad 
(erinevalt paigutatavad)

Üle 90° avanemisnurk takistab 
selle järsku sulgemist

Kaks tööriistapaneeli kokku 
37 tasku ja dokumendimapiga 
(eraldi eemaldatav)

Kaasas kanderihm mugavamaks 
kandmiseks

Tugevdatud metallnurgad (alumisel 
poolel on integreeritud tugijalad)

HAUPA Grupp
www.haupa.com

... veenvad lahendused
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