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HAUPA lagaminai 2022
Pasiūlyme du nauji HAUPA rinkiniai
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Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

429,00

30 dalių
Gam. Nr. 220805

Poliesteris 1680 D

7,55 kg

Aptarnavimo įrankių krepšys „HUPsmartHome“

Su įmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu 
mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru 
paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiu teriui ir dokumentams, atskiriamas išimama 
pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, su 
žaliomis siūlėmis. Krepšys 220292.

Turinys:
• Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 – 15 mm²
• Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
• Perloninis pratraukėjas, 15 m, 3 mm 
• VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim 1000 V, Phillips, 6 vnt.
 Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm |  
 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm,  
 VDE- kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 ir 2 dydis
• VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
• VDE replės, 180 mm*
• VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• VDE smailiosios replės, 160 mm, lenktos 45 kampu* 
• Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
• Santechninės replės DIN ISO 8976, 170 mm
• ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo,  
    be įtampos, 115 mm
• Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“ 0,08 – 10 mm² 
• Užspaudėjas RJ11 6(4) - RJ12 6(4) jungtims
• Sulankstoma lyniuotė 2 m • Gulsčiukas, 400 mm
• Staliaus pieštukas • Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic+“, juodos spalvos
• Atlenkiamas peilis
• Montavimo įrankis LSA 
• „PUK“ pjūklelis su tvirta rankena
• „FlexBag“– universalus galvučių, atsuktuvų antgalių ir  
 rankenos su lenkiama galva rinkinys

* patobulintos kirpimo charakteristikos

HAUPA lagaminai 2022
Pasiūlyme du nauji HAUPA rinkiniai
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... įtikinami sprendimai

Kaina (be PVM)

195,00

galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis 
užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal 
laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, 
užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis 
perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės  
rankenos darbui be nuovargio,  
keturbriaunis presavimas

Gam. Nr. 212804

Užspaudimo žnyplės 
„HUPsquare10“

Priedai DOVANŲ!

Dėklo informacija ant nugarėlės!

9,62 kg

Įrankių dėklas „HUPactive“
Juodas, kieto korpuso dėklas, 2 įrankių skyreliai ir dokumentų dėklas, ištraukiamas ir 
rakinamas, su 2 rakteliais, apatinis korpusas su keičiamomis aliuminio pertvaromis, 
sustiprinti metaliniai kampai papildomai apsaugai nuo pažeidimų, komplekte 22 
įrankiai. Dėklas 220030.

Turinys:  
• VDE izoliuotas atsuktuvas 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 atsuktuvas PH, 1 + 2 dydis
• VDE atsuktuvas PZ, 1 + 2 dydis
• VDE kabelių žirklės 160 mm
• VDE šoninės žirklės 160 mm*
• VDE adatinės replės 200 mm*
• Nužievinimo replės „Basic“ 0,5 – 4 mm²
• Nužievinimo įrankis „Basic“ be kablio formos ašmenų 8 – 28 mm²  
 (saugus mokymams)
• VDE kabelių peilis 50 mm
• Įtampos testeris, patikrintas TÜV 0426/72
• Valdymo spintos gulsčiukas 225 mm
• Originalus PUK kišeninis pjūklas
• Šaltkalvio plaktukas 300 g
• Dažytojo mentelė 40 mm
• Gipso formos
• Pramoninis žiedinis šepetys, 4 dydis
• 2 m sulankstoma liniuotė
• Dailidės pieštukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos

24 dalių
Gam. Nr. 220255



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Tvirtos pertvaros iš aliuminio (gali 
būti naudojamos įvairiai)

Didesnis nei 90° atidarymo kampas 
apsaugo nuo staigaus užsidarymo

Du įrankių skyreliai 
su 37 kišenėmis ir 
dokumentų dėklu (nui-
mami nepriklausomai 
vienas nuo kito)

Pridedamas dirželis  
patogesniam nešiojimui

Sustiprinti metaliniai kampai 
(su integruotu stovu apačioje)

HAUPA Grupė
www.haupa.com

... įtikinami sprendimai
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