
haupa.com

Państw
a ce

ny z
aku

pu

ważn
e d

o 3
1.01.2022

PL

Akcja promocyjna

 2021



2

• dookoła ochrona boków przed uderzeniem  
• wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
• stabilne, hartowane ramy aluminiowe 
• ergonomiczny uchwyt
• 3 zawiasy metalowe
• pasek naramienny

220031 Walizka narzędziowa „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm

220028 Walizka narzędziowa „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm

220023 Trolley „Start up Profi“  470 x 200 x 360 mm

• poszerzona ochrona, dookoła ochrona boków przed uderzeniem  
• wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
• stabilne, hartowane ramy aluminiowe
• 3 zawiasy metalowe 
• szczególnie stabilna pokrywa

220076 Walizka narzędziowa „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm

220068 Walizka narzędziowa „Omega“ 460 x 180 x 310 mm

220038 Walizka narzędziowa „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm

220042 Walizka narzędziowa „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm

220048 Walizka narzędziowa „Omega Trolley“ 470 x 220 x 360 mm

 Klasyfikacja walizek narzędziowych |  Informacje szczegółowe 
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• przystosowana do samolotu, odporna na pęknięcia 
• odporna na obciążenia dzięki HDPE-czaszy w Softtouch-Optik
• rogi dodatkowo zabezpieczone aluminium  
• poszerzona ochrona, dookoła ochrona boków przed uderzeniem  
• rozsuwany, ekstra długi Trolley system
• osadzone na łożyskach rolki
• wysokiej jakości metalowe zamki-odlew, zamykana
• dodatkowy zamek cyfrowy
• stabilne, hartowane ramy aluminiowe
• 3 zawiasy metalowe nitowane
• wyjątkowo stabilny uchwyt pokrywy
• rączka i zamki przykręcane

220248 Trolley przystosowana do samolotu HDPE 470 x 220 x 360 mm

• maksymalnie wytrzymały na obciążenia Polipropylen
• przystosowany do transportu samolotem odporny na pękniecia
• odporny na uderzenia antypoślizgowy
• ergonomiczne uchwyty
• rozsuwany uchwyt - funkcja role
• użytkowanie w temperaturach od -30ᴼ˚C do +90˚C
• do układania w słupku

220311 Skrzynka monterska „Extreme“  581 x 455 x 381 mm

220299 Skrzynka narzędziowa na rolkach „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm

Legenda

ABS Walizka z twardego tworzywa

max. obciążenie walizki

kieszeń na dokumenty

zamek cyfrowy

przystosowana do samolotu
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-33 °C
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-33 °C

 Klasyfikacja walizek narzędziowych |  Informacje szczegółowe 
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Walizki dla uczniów „Start-up VDE“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, dwa blaty na narzędzia, 
zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z 
możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, 
wyposażona w 19 różnych narzędzi. Walizka 220031.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K VDE,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
• Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm
• Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
• Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym ø 8-28 mm
• Nóż monterski, 1-częściowy
• Młotek ślusarski 300 g
• Piłka do metalu PUK
• Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
• Wskaźnik napięcia dopuszczony przez TÜV 0426/72
• Taśma miernicza 2 m
• Szpachelka malarska 40 mm
• Pędzel

Netto Zł

988,-

8,64 kg

220235 | 360°

Art. nr. 220235
19-elem., 470 x 200 x 360 mm



5... rozwiązania, które przekonują

220027 | 360°

Walizki dla uczniów „Jobstarter Plus“

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, 
wkładka spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 
narzędzi. Walizka 220028.
 
Zawartość:
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce boczne 2K VDE, 160 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
• Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 - 4,0 mm²
• Nóź do kabli VDE, prosto
• Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym ø 8-28 mm
• Taschensäge
• Śrubokręt dla elektryków 2K VDE, 
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PH 1 + 2
• Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PZ 1 + 2
• Wskaźnik napięcia dopuszczony przez TÜV 0426/72
• Przecinak dla elektryków
• Przecinak kamieniarski płaskoowalny
• Młotek ślusarski 300 g
• Młotek dwuobuchowy 1000 g
• Pędzel przemysłowy, wielkość 4
• Szpachelka malarska 40 mm
• Foremka gumowa do gipsu
• Pędzelek

Netto Zł

1.037,-

Art. nr. 220027
24-elem., 460 x 180 x 310 mm

9,27 kg
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Walizka narzędziowa „Start-up Max“

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, 
wkładka spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 
narzędzi. Walizka 220028.

Zawartość: 
•  Śrubokręt dla elektryków płaski 2K-VDE
     2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
•  Śrubokręt krzyżakowy 2K-VDE PH, rozmiar 1 + 2
•  Kombinerki 2K-VDE 180 mm
•  Szczypce telefoniczne odgięte 2K-VDE, 200 mm
•  Obcinak boczny 2K-VDE 160 mm
•  Obcinak do kabli 2K-VDE 160 mm
•  Nóż do cięcia kabli 2K-VDE, proste ostrze
•  Szczypce do zdejmowania izolacji Super Plus 0,2 - 6 mm²
•  Narzędzie do zdejmowania osłon 8 - 28 mm²
•  Miernik napięcia „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
•  Szczypce do zaciskania tulejek 0,25 - 2,5 mm²
•  Końcówki tulejkowe w dozowniku kolor serii III DIN
•  Komplet kluczy płasko oczkowych 8 elem
•  Zestaw imbusów 9-elem. z głowicą kulkową,
    1,5 - 10 mm, super długie
•  Klucz do szafek rozdzielczych „HUPkey“
•  Latarka LED „PenTorch“
•  Piła ręczna ze sztywnym uchwytem
•  Młotek ślusarski 300 g
•  Ołówek stolarski
•  Taśma miernicza 3 m

Netto Zł

1.531,-

9,22 kg

Art. nr. 220268
24-elem., 460 x 180 x 310 mm



7... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna „Start-up Mobil“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach,dwa 
blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na 
dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia 
różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 19 różnych narzędzi. 
Walizka 220023.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K VDE,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
• Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm
• Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
• Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm
• Nóż monterski, 1-częściowy
• Młotek ślusarski 300 gr.
• Piłka do metalu kieszonkowa
• Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
• Wskaźnik napięcia dł. klingi 50 mm
• Taśma miernicza 2 m
• Szpachelka malarska 40 mm
• Pędzel

Netto Zł

1.115,-

Art. nr. 220252
19-elem., 470 x 220 x 360 mm

10,94 kg
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Walizka narzędziowa mobilna „EXTRA“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, 
dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na 
dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia 
różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 33 różnych narzędzi. 
Walizka 220023.

Zawartość:
•  Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ 
•  Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ/FL 1 + 2 
•  Ściągacz izolacji z nożem hakowym ø 8 - 28 mm 
•  Wskaźnik napięcia “Basic” 
•  Kombinerki VDE 2K, 180 mm 
•  Mocny obcinak boczny VDE 2C, 200 mm
•  Szczypce półokrągłe VDE 2C, 200 mm
•  Automatyczny ściągacz izolacji „Super Plus“ 0,2-6 mm² 
•  Ołówek • Młotek ślusarski 300 g 
•  Przecinak dla elektryków 10x250 mm 
•  Piłka “kieszonkowa” „PUK“ • Poziomica 225 mm
•  Miara skladana 2 m • Szpachla malarska 40 mm 
•  Pędzel • Foremka gumowa do rozrabiania gipsu 
•  Nóź do kabli 1000 V • Młotek dwuobuchowy 1000 g
•  Przecinak kamieniarski płaskoowalny 28x250 mm 
•  Przemysłowe – ścierki do czyszczenia 
•  Praska do zaciskania końcówek widełkowych,  
 oczkowych tulejkowych
•  Ściągacz izolacji ø 8-13 mm • Obcinak do kabli VDE 170 mm 
•  Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, 
 opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
•  Wskaźnik napięcia „Profi LED Plus“ 
•  HAUPA „Multi Clamp“ Wysokowydajny 
 cyfrowy miernik uniwersalny

Netto Zł

2.348,-

14,90 kg

Art. nr. 220307 
33-elem., 470 x 220 x 360 mm



9... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna „Master Mobil“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa blaty 
na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z 
możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona 
w 38 różnych narzędzi. Walizka 220023.

Zawartość:
•  Zestaw śrubokrętów 2K VDE, PH  • ESD-obcinak boczny 115 mm  
•  Śrubokręty PZ/FL 2K VDE, wielk. 1 i 2 • Wskaźnik napięcia „Profi Plus“ 
•  Nóź do kabli 1000 V, z mocną klingą 50 mm
•  Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
•  Taśma miernicza 3 m • Piłka kieszonkowa PUK
•  Nożyce do kabli 2K VDE, 230 mm • Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
•  Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
•  Szczypce telefoniczne 2K VDE, proste, 200 mm
•  Ściągacz izolacji „Super Plus” 0,2 - 6 mm² • Stoper do uszu SNR 30 db 
•  Taśma perlonowa do wciągania kabli 15 mm, 3
•  LED latarka kieszonkowa 18 x 91mm 80 lm
•  Ściągacz izolacji z przesównym ostrzem 0,2 - 4 mm²
•  Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm
•  Obcinak do kabli 160 mm • Praska do zaciskania 0,75 - 16 mm²
•  Praska do zaciskania końcówek widełkowych, tulejkowych
•  Śrubokręt z grzechotką „Flex“, 58 elem.
•  Okulary ochronne • Uniwersalny klucz do szaf
•  Klucz nastawny z grzechotką 24 mm
•  Nożyce uniwersalne z miękką rączką 2K, 140 mm
•  Dławnice, z poliamidu IP68, M20, jasno szary
•  Opaski kablowe czarny, odporne na promieniowanie UV, 
 250 x 4,8 mm
•  Puszka z tulejkami izolowanymi (DIN)
•  Uchwyty do przewodów okrągłych (flop) 7-10, 
 przezroczysty

Netto Zł

2.480,-

Art. nr. 220254
38-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

2.560,-

Art. nr. 220329
38-elem., 470 x 220 x 360 mm

14,70 kg

reduced
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Walizka narzędziowa mobilna „Profi Mobil“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach,
dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na
dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia
różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 51 różnych narzędzi.
Walizka 220023.

Zawartość:
• Zestaw kluczy nasadowych 2K
• Śrubokręty dla elektryków 2K
 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
• Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2, izolowane
• Wskaźnik napięcia “Basic” 6-400 V
• Zestaw końcówek śrubokrętów dla elektroników, 34-elem.
• Śrubokręt z grzechotką, 58-elem.
• Zestaw kluczy płaskich/oczkowych, 12-elem.
• Klucz nastawny z grzechotką 24 mm
• Uniwersalny klucz do szaf
• Młotek ślusarski 300 gr.
• Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
•  Nóź uniwersalny „EXTRA“ z zapasowymi ostrzami, 19 mm
• Obcinak do kabli, maks. 16,9 mm
• Obcinak do kabli 160 mm
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Obcinak boczny 2K 160 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
• Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm² • ESD-obcinak boczny 115 mm
• Taśma miernicza 5 m • Poziomica do szaf rozdzielczych 250
• Taśmy izolacyjne 19 mm x 20 m, czarne (8x)

Netto Zł

1.983,-

Art. nr. 220273
51-elem., 470 x 220 x 360 mm

14,68 kg



11... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna „Secure Mobil“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, 
dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na 
dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia 
różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 57 różnych narzędzi. 
Walizka 220023.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K  
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2
• Wskaźnik napięcia “Profi plus” 12-1.000 V
• Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
• Rękawice ochronne rozm. 9
• Uchwyt bezpieczny do BM-ów
• Kleszcze płaskie z tworzywa
• Osłony na przewody nr. 1,2, 3 (5 każdy)
• Nóź do kabli VDE, mocną klingą 50 mm
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, proste, 200 mm
• Walizeczka z grzechotką 3/8“
• Taśmy izolacyjne czerwone (6x)

Netto Zł

3.142,-

Art. nr. 220272 
57-elem., 470 x 220 x 360 mm

14,12 kg
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Walizka narzędziowa mobilna „E-Mobility“

Walizka z tworzywa utwardzanego, czarna, 2 blaty narzędziowe, 
zamek szyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno z możliwością  
przedzielania, pasek na ramienny. Walizka 220023.

Zawartość:
• 2K VDE śrubokręt płaski 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
• 2K VDE śrubokręt krzyżakowy PH 1,2,3
• 2K VDE śrubokręt S-Tx 20,25,30
• VDE nasadki 3/8“ 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
• VDE przedłużka 3/8“ 250 mm
• VDE grzechotka ze zmiennym kierunkiem 3/8”
• VDE klucz nastawny 240 mm
• VDE obcinak do przewodów 230 mm
• VDE obcinak boczny, mocny 200 mm
• VDE obcinakboczny 160 mm
• VDE szczypce płaskie 160 mm
• VDE szczypce telefoniczne 200 mm
• VDE kombinerki 200 mm
• VDE nóż do przewodów prosta klinga 50 mm
• Zestaw bezpieczny z torbą i matą
• samozaciskowe osłony przewodów 12 mm
• samozaciskowe klemy 10 mm
• VDE wkładki 3/8” M8, M10, M12
• taśma zabezpieczająca czer/biała 500 mm
• znak „niebezpieczne napięcie”
• znak „nie włączać”
• znak „uwaga możliwość wycieku baterii”

Netto Zł

4.051,-

11,10 kg

Art. nr. 220171
40-elem., 470 x 220 x 360 mm



13... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa „Compact“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 2 blaty narzędziowe z
kieszenią na dokumenty, wysokiej jakości okucia, blat w dnie
z możliwością zmiennego układania. Walizka 220038.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K,
 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125 i 5 x 150 mm
• Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2
• Zestaw śrubokrętów dla elektronika, 7-elem.
• Kombinerki 2K, 180 mm
• Obcinak boczny 2K, 160 mm
• Szczypce telefoniczne 2K, 200 mm
• Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
• Ściągacz izolacji 4 - 16 mm Ø
• Automatyczny ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm²
• Obcinak do kabli
• Nożyce uniwersalne 2K z miękką rączką
• Piłka kieszonkowa PUK
• HAUPA „Bit box“, 17-elementów
• Zestaw wierteł SDS plus, 5-elem.
• Lekka poziomica metalowa 400 mm
• Miara zwijana 3 m
• Wskaznik napiecia „Basic“

Netto Zł

1.938,-

Art. nr. 220229
47-elem., 460 x 160 x 310 mm

7,30 kg
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Walizka narzędziowa „Delux Plus“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czerwona, wysokiej jakości okucia, 
2 blaty narzędziowe z kieszenią na dokumenty, blat w dnie z 
możliwością zmiennego układania. Walizka 220076.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K VDE,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
• Szczypce telefoniczne VDE proste, 200 mm
• Szczypce telefoniczne VDE odgięte, 200 mm
• Szczypce kombinerki VDE, 180 mm
• Obcinak boczny VDE, 160 mm
• Szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm
• Szczypce płaskie z tworzywa 190 mm
• Klucz nasadowy 2K VDE, 5,5, 7, 8, 10 mm
• Wskaźnik napięcia „Profi Plus“
• Nasadka rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
• Grzechotka 1/2“
• Klucz z poprzeczną rękojeścią 1/2“
• Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
• Nożyce do kabli 200 mm
• Osłony, 5 sztuk nr. 1, 10 mm
• Osłony, 5 sztuk nr. 2, 10 mm
• Osłony, 5 sztuk nr. 3, 10 mm
• Kleszcze płaskie z tworzywa 160 mm
• Taśma izolacyjna, szara • Taśma izolacyjna, czerwona
• Uchwyt bezpieczny do BM-ów
• Rękawice z palcami, rozmiar 9

Netto Zł

4.761,-

11,78 kg

Art. nr. 220239
54-elem., 460 x 180 x 310 mm



15... rozwiązania, które przekonują

Torba serwisowa „Supply Plus“ 1000 V

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń 
na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń 
główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez 
wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15“. Kolor: zielony, czarny. 
Torba 220292.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K VDE  
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2
• Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
• Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste
• Obcinak do kabli 160 mm
• ESD-obcinak boczny 115 mm
• Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
• Uniwersalny klucz do szaf
• Taśma miernicza 3 m
• Latarka LED na kask 75 lm
• Nóż monterski z łamaną klingą „EXTRA“
• Wskaźnik napięcia „Basic” 6-400 V
• Klucz nastawny z grzechotką
• Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
• Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 
 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie 
 tęcza, dostępna w 10 kolorach
• Opaski kablowe czarny, (UV) 
  203x4,6 mm

Netto Zł

1.101,-

Art. nr. 220294
24-elem.

6,49 kg

Nylon
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Torba serwisowa „Supply Max“ 1000 V

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, 
kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, 
oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia 
wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15“. 
Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

Zawartość:
• Śrubokręty dla elektryków 2K VDE 
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2 • Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
• Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
• Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Obcinak do kabli 160 mm
• Szczypce do automatycznego 
 zdejmowania izolacji 0,08-6,0 mm²
• Latarka LED na kask 75 lm
• Nóź do kabli 1000 V, 50 mm
• Nóż monterski z łamaną klingą „EXTRA“
• Wskaźnik napięcia „Profi LCD Plus“ 6-1.000 V
• ESD-obcinak boczny 115 mm
• Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
• Uniwersalny klucz do szaf • Taśma miernicza 3 m
• Klucz nastawny z grzechotką • Bit-Set, 33-elementów
• Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
• Opaski kablowe czarny, (UV) 203x4,6 mm
• Opaski kablowe aturalny 203x4,6 mm
• Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m  
 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna 
 w 10 kolorach
•  HAUPA „Flex Bag“
•  Set X-CrimpPlus

Netto Zł

2.354,-

9,55 kg

Art. nr. 220293
30-elem.

Nylon
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Torba serwisowa „Supply“

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, 
kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, 
oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia 
wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15“. 
Kolor: zielony, czarny.

Znamiona:
• ergonomiczny uchwyt
• pasek przestawny z podkładem na ramię
• miejsce na wizytówkę właściciela
• 2 duże kieszenie boczne na zamek błyskawiczny (z czego jedna  
 do otworzenia całkiem z możliwością wkładania)
• 2 duże kieszenie boczne, pojedynczo odpinane,  
 z czego jedna z kieszenią mniejszą
• rzemień z Polytexu do transportu

Netto Zł

400,-

Art. nr. 220292
pusty

3,30 kg

Nylon
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HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D  z wewnętrznymi i 
zewnętrznymi kieszeniami, paskiem naramiennym z podkładką, 
dno chronione, ogumowane, wzmocnione szwy krzyżowe. Torba 
220703.

Zawartość:  
•  ściągacz izolacji „Super Plus“ 0,2 – 6 mm²
•  VDE śrubokręt dla elektryków HUPslim 4 x 100 mm,
   grubość klingi 0,8 i 1,0 mm
•  VDE śrubokręt HUPslim PH, rozmiar 1 + 2
•  VDE śrubokręt HUPslim PZ/FL, rozmiar 2
•  VDE szczypce telefoniczne odgięte 45 ,̊ 200 mm*
•  VDE obcinak boczny 160 mm*
•  VDE kombinerki 180 mm*
•  Miara zwijana 3m
•  PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9

≤50%
MIN

MAX
* perfekcyjne
   wykorzystanie 
   siły cięcia

HAUPA „Tool belt 1000 V“ 

8 kieszeni do segregowania narzędzi, materiał: specjalnie  
wzmocniony poliester 600D. Tool belt 220105.

Zawartość:
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce do cięcia drutu 2K VDE, 160 mm
• Śrubokrętów dla elektryka 2K VDE, 3,5 x 100
• Śrubokręty krzyżakowe 2K VDE, PH 1 i 2
• Wskaźnik napięcia „Basic“
• Nóż do kabli VDE

Netto Zł

400,-

3,04 kg

Art. nr. 220211  
7-elem., 200 x 100 x 300 mm

220706 | 360°

Netto Zł

550,-

Art. nr. 220706
11-elem., 260 x 260 x 230 mm

reduced

1,40 kg
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HAUPA „ToolBag 1000 V“

odporność na brud i wodę, spód walizki umocniony gumą, 
podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas 
ramienny, regulowany, 10 szufladek wsuwanych zewntrznych, 
10 szufladek wsuwanych wewntrznych, Pas do poziomicy 
(zewnętrzny), materiał: specjalnie umacniany poliester 600D, 
wymiary: 320 x 190 x 280 mm (długość x szerokoś x wysokość).
Kolor: czarny / zielony.

Zawartość:
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce siłowy 2K VDE, 160 mm
• Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm
• Szczypce do zdejmowania izolacji 2K VDE, 160 mm
• Śrubokręty dla elektryka 2K VDE,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 i 6,5 x 150 mm
• Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
• Uniwersalny klucz do szaf
• Nóż do kabli VDE
• Wskaźnik napięcia „Basic“

Netto Zł

713,-

Art. nr. 220510 
13-elem., 320 x 190 x 280 mm

3,92 kg

ToolBag XL

ToolBag
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HAUPA „ToolBag XL Go“

Wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, 
odpinany pas naramienny, regulowany. 10 kieszeni zewnętrznych, 
10 kieszeni wewnetrznych. Pasek zewnętrzny materiał: specjalnie 
wzmocniony poliester 600D, kolor: zielony, czarny.
ToolBag XL 220366.

Zawartość:
• Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
• Szczypce siłowy 2K VDE, 170 mm
• Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm
• Śrubokręty dla elektryka 2K VDE PZ/FL 1 i 2
• Śrubokręty dla elektryka 2K VDE
 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
• Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
• Szczypce do autom. zdejmowania izolacji 0,2-6 mm²
• Uniwersalny klucz do szaf
• Ściągacz izolacji z nożem hakowym 8 – 28 mm Ø

Netto Zł

680,-

Art. nr. 220804 
14-elem., 420 x 220 x 310 mm

3,67 kg

ToolBag XL

ToolBag
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HAUPA „ToolContainer Work“

Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D  z wewnętrznymi i 
zewnętrznymi kieszeniami, z poprzecznym aluminiowym antypoślizgowym 
uchwytem, zdejmowanym Poliestrowym pokryciem, odpinany pasek 
naramienny.  Torba 220704.

Zawartość:  
•  VDE-zestaw śrubokrętów HUPslim 1000 V, Phillips, 6-elem.
 zawartość: po 1 VDE-śrubokręcie dla elektryków 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,
   po 1 VDE-śrubokręcie płasko-krzyżowym HUPslim PH, rozm. 1 + 2
•  VDE-śrubokręt dla elektryków HUPslim 4 x 1,0 x 100 mm
•  VDE-śrubokręt HUPslim PZ/FL 1 + 2
•  VDE-kombinerki 180 mm*
•  VDE-obcinak boczny 160 mm*
•  VDE-szczypce telefoniczne proste 200 mm*
•  VDE-nożyce do przewodów 160 mm
•  ściągacz izolacji „Allrounder“ 4 – 15 mm²
•  ściągacz izolacji „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm²
•  przeciągarka przewodów, 15 m x 3 mm
•  100 x klemy łaczące PC, 5-polowe, 1 – 2,5 mm²
•  PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9 poziom 5, rozmiar 10
•  uniwersalny klucz do szaf sterowniczej „HUPkey“
•  LED latarka kieszonkowa „Pen Torch“ 
•  miara składana 2 m
•  lekka poziomica metalowa 400 mm
•  ołówek ciesielski • pędzel
•  foremka gumowa do gipsu  • szpachelka 50 mm
•  przecinak 32 x 300 mm  • młotek ślusarski 300 g 
•  młotek dwuobuchowy 1000 g
•  nóż uniwersalny metalowy
•  piłka do metalu 300 mm
•  SDS-plus-wiertła udarowe zestaw
•  spray kontaktowy HUPwetBlock
•  przemysłowe ściereczki
•  przecinak dla elektryków 10 x 250 mm

Netto Zł

1.271,-

Art. nr. 220705 
29-elem., 510 x 320 x 250 mm

9,80 kg

≤50%
MIN

MAX

* perfekcyjne
   wykorzystanie 
   siły cięcia

reduced
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HAUPA „ToolBag“

odporność na brud i wodę, spód walizki umocniony gumą, 
podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas 
ramienny, regulowany, 10 szufladek wsuwanych zewntrznych, 
10 szufladek wsuwanych wewntrznych, Pas do poziomicy 
(zewnętrzny), materiał: specjalnie umacniany poliester 600D, 
wymiary: 320 x 190 x 280.

HAUPA „BackpackPro“

Plecak, 3 kieszenie otwierana do dna, z przodu opcja bez 
przegród, w środku z przedziałkami na narzędzia, z tyłu 
z przedziałkami i nakładkami na narzędzia i Notebook 
z akcesoriami, miękka wyściółka szelek, pas na biodra, 
zdejmowalna wyściółka dla lepszego komfortu w pracach 
na siedząco lub na klęczkach, nie przyjmujący wody i brudu, 
materiał: extra mocny 1680D-Polyester, kolor: czarny z zielonymi 
szwami.

Art. nr. 220265 
440 x 500 x 220 mm

Netto Zł

173,-

Art. nr. 220061
320 x 190 x 280 mm

HAUPA „ToolBag XL“

Torba narzędziowa nie tylko dla uczniów, z kieszeniami 
wewnętrznymi jak i na zewnętrznymi, dno wzmocnione gumą, 
podwójny szew krzyżowy zwiększający wytrzymałość, odpinany 
pasek naramienny, nastawny, Materiał: extra wzmocniony 600D 
Poliester, nieprzemakalny i nie przepuszczający kurzu. Kolor: 
czarny, zielony.

Netto Zł

210,-

Art. nr. 220366
420 x 220 x 310 mm

Netto Zł

391,-

220265 | 360°

220061 | 360°

220366 | 360°

1,50 kg

2,14 kg

1,94 kg
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HAUPA „BigBox“

Duża torba w formie boxu, umożliwiająca łatwy dostęp do 
narzędzi i wyposażenia, główna przegroda z podwójnym 
masywnym zamkiem, wewnątrz i na zewnątrz umiejscowione 
kieszenie, wzmocnione uchwyty wytrzymujące duże, obciążenia. 
materiał: specjalnie umacniany poliester 600D. Kolor: czarny, 
zielony.

HAUPA „ProBag“

Torba narzędziowa nie tylko dla uczniów, z kieszeniami wewnątrz 
jak i na zewnątrz, dno wzmocnione gumą, podwójny szew krzyżowy 
zwiększający wytrzymałość, odpinany pasek naramienny, 
nastawny, 4 kieszenie zewnętrzne (różne wielkości), uchwyt na 
taśmę izolacyjną, 2 duże kieszenie z mniejszymi schowkami różnej 
wielkości, mieszczące np. segregator A4 lub laptop 15“ szlufki 
zewnętrzne na poziomicę, Materiał: bardzo mocny 1680D-Poliester,
niewchłaniający wody i kużu. Kolor: czarny, zielony.

Art. nr. 220368 
420 x 300 x 430 mm

Netto Zł

257,-

Art. nr. 220095
410 x 240 x 320 mm

Kieszenie narzędziowe na wiadro

kieszeń narzędziowa do zawieszenia/owijania na ogólnie doste-
pnych 10 l wiadrach, 30 zewnętrznych kieszeni/schowków, 14 
wewnętrznych kieszeni/schowków, 1 pętla na młotek, 1 pętla z 
karabińczykiem, nie wchłaniająca brudu, podwujne szwy krzyżowe 
zwiększające obciązenie, materiał: wyjątkowo mocny poliester 
1080D, kolor: czarny, zielony  

Netto Zł

77,-

Art. nr. 220313
460 x 280 x 40 mm

Netto Zł

470,-

220268 | 360°

220313 | 360°

2,14 kg

3,35 kg

0,70 kg

Dostawa bez wiadra
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HAUPA „ToolContainer“

Torba narzędziowa z poliestru 600D
 
•  obszerna otwarta przestrzeń z poprzecznym metalowym,   
 antypoślizgowym uchwytem 
•  obszerne odpinane na rzepy pokrycie z poliestru
•  zewnątrz: 7 otwartych kieszeni oraz 1 kieszeń na Velcro 
 zapiecie
•  wewnątrz: 4 otwarte kieszenie, 2 Poliestrowe pętle i 2 metalo 
 we uchwyty 
•  nastawny, odpinany pasek naramienny z podkładką
•  metalowy uchwyt poprzeczny
•  wypinana torba-pas z 4 kieszeniami 

HAUPA „Squarebag“

Torba narzędziowa z poliestru 600D
 
•  kompaktowa budowa, mniejsza waga  
•  kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne 
•  dno wzmocnione gumą, dodatkowa ochrona przed wilgocią i  
 zabrudzeniem
•  podwójne szwy krzyżowe dające większą wytrzymałość 
•  metalowa rękojeść, komfort transportu
•  zdejmowany pasek naramienny z podkładką 
•  dodatkowe rzemienie z Poliestru z klipsami hakowymi 
 zamykane na rzep 
•  materiał: extra wzmocniony 600D Polyester, nieprzemakalny  
 niewchłaniający brudu
•  kolor: zielony, czarny
 

Netto Zł

162,-

3,08 kg

Art. nr. 220703   
260 x 260 x 230 mm

Netto Zł

293,-

Art. nr. 220704
510 x 320 x 250 mm

1,58 kg
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Walizka narzedziowa „Start-up Profi“

Mocna walizka z tworzywa ABS, czarna, z zintegrowanymi rolkami i 
systemem ciągnięcia w dnie, zamek ze stopu aluminium.  
Wewnątrz 1 przegródka nadokumenty, 1 blat narzędziowy  
1 wyjmowany blat z przegródkami i pętelkami.

Walizka narzędziowa „Start-up Profi“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, dwa blaty na narzędzia z 
zapięciami na rzepy, zamek na kod cyfrowy, aktówka, dno walizki 
z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, 
pasek naramienny.

Art. nr. 220031 
470 x 200 x 360 mm

Art. nr. 220023
470 x 220 x 360 mm

Walizka narzędziowa „Omega“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 28 kieszeni, 1 zamek 
cyfrowy, 1 kieszeń na dokumenty, 2 zamki na klucz, 2 blaty na 
narzędzia, pojemnik w dnie walizki z przegrodami do przedzielania,
po obwodzie listwa ochronna.

Netto Zł

909,-

Art. nr. 220068
460 x 180 x 310 mm

Netto Zł

537,-

7,28 kg

6,47 kg

Netto Zł

662,-

4,49 kg
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Walizka narzędziowa „OmegaMax Trolley“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 28 kieszeni, 1 zamek 
cyfrowy, 1 kieszeń na dokumenty, 2 zamki na klucz, 2 blaty na 
narzędzia, pojemnik w dnie walizki z przegrodami do przedzielania,
po obwodzie listwa ochronna

Walizka narzędziowa „OmegaMax“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 28 kieszeni, 1 zamek 
cyfrowy, 1 kieszeń na dokumenty, 2 zamki na klucz, 2 blaty na 
narzędzia, pojemnik w dnie walizki z przegrodami do przedzielania,
po obwodzie listwa ochronna.

Art. nr. 220042 
470 x 200 x 360 mm

Art. nr. 220048
470 x 220 x 360 mm

Walizka narzedziowa „Fly“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelazem na kółkach, 
dwa blaty na narzedzia, zamek na kod cyfrowy, aktówka, 
dno walizki z mozliwoscia dowolnego dzielenia róznorodnymi 
przegrodami.

Art. nr. 220248
470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

1.141,-

7,00 kg

6,50 kg

5,32 kg

Netto Zł

1.424,-

Netto Zł

1.893,-



27... rozwiązania, które przekonują

220311 | 360°

Skrzynka monterska „Extreme“

Skrzynia z twardego wzmocnionego Copolymer-Polypropylenu, 
czarna, ze zintegrowanymi rolkami oraz uchwytem teleskopowym 
do przewożenia.
Dolny pojemnik może pomieścić od 3 do 8 wyjmowanych o różnej 
wysokości szuflad z możliwością różnorodnych konfiguracji, jak na  
przykład różnokolorowe pianki, pudełeczka na drobne 
elementy, nawet specjalnie zaprojektowane zestawy narzędzi 
rzemieślniczych. Gdy wszystkie szuflady są otwarte są w pełni 
dostępne i mają mechanizm samohamujący, aby zapobiec 
przypadkowemu wypadnięciu. Zamek centralny oraz  klamry 
metalowe umożliwiają dobrze zabezpieczyć wszystkie szuflady.

• 2 uchwyty boczne
• 4 mocne ciche rolki
• teleskopowy uchwyt do przewożenia
• wysuwane od frontu szuflady
• wyjmowany pojemnik w części górnej
• zamek centralny na klucz
• miejsce na opis zawartości
• 2 mocne zatrzaski pokrywy
• 2 mocne zatrzaski do pokrywy przedniej
• szuflady do dowolnej konfiguracji
• do sztaplowania

Netto Zł

2.344,-

Art. nr. 220311
581 x 455 x 381 mm

14,1 kg

23x
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

220299 | 360°

Skrzynka narzędziowa na rolkach „Extreme“

Nieprzemakalna i perfekcyjnie uszczelniona dzieki wpuszczonej  
uszczelce z neoprenu oraz zaworkowi wyrównującemu ciśnienie,  
skrzynka ta zapewnia bezpieczeństwo Państwa narzędziom.  
Wykonana z amortyzującego lekkiego poliptropylenu wyposażona 
w mocny zamek oraz ergonomiczny uchwyt. Jest idealna do w  
codziennym użyciu np. przemyśle, aeronautyce, wojsku oraz 
marynarce.   

• nieprzemakalna walizka z polipropylenu  
• nieprzemakalna i szczelna wg IP 67 
• do transportu lotniczego 
• wysuwany uchwyt z funkcją Trolley 
• do sztaplowania 
• odporna na korozję, szczelna od kurzu i piasku 
• odporne na korozję zamki metalowe 
• odporna na uderzenia  
• do użycia w temperaturach od  -33°C do +90°C 
• ergonomiczny i gumowany uchwyt  
• stabilne, łatwe w użyciu zamki  
• manualny zawór powietrza  
• wpuszczona wpokrywę uszczelka

Netto Zł

1.365,-

Art. nr. 220299
517 x 277 x 217 mm

7,50 kg

W
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+90 °C

-33 °C
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Wymiary zewnętrzne: 464 x 353 x 142 mm
Wymiary wewnętrzne: 400 x 300 x 80 mm
 
bez wkładek

Netto Zł

218,-

Art. nr. 220370
pusty

ABS-skrzynka z tworzywa SysCon S

Wymiary zewnętrzne: 464 x 353 x 212 mm
Wymiary wewnętrzne: 400 x 300 x 150 mm

bez wkładek 

Netto Zł

243,-

Art. nr. 220372
pusty

ABS-skrzynka z tworzywa SysCon M

Wymiary zewnętrzne: 464 x 353 x 362 mm
Wymiary wewnętrzne: 400 x 300 x 312 mm 

bez wkładek

ABS-skrzynka z tworzywa SysCon XL

Netto Zł

313,-

Art. nr. 220650
pusty
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do łatwego i funkcjonalnego transportu w HAUPA ABS skrzynkach 
SysCon 
• SysCon dzięki bocznym zatrzaskom stabilne pod czas transportu
• płyta metalowa z 4 kólkami obrotowymi, z tego dwa z blokadą 
• max. siła nośna: 200 kg

Netto Zł

239,-

Art. nr. 220653
470 x 240 x 105 mm

System skrzynek narzędziowych SysCon

Znamiona:
• Maksymalne obciążenie 60 kg
• Stabilna rama aluminiowa
• Wielkość płyty ładunkowej: 390 x 280 mm

Wózek transportowy „SysCon Trolley“

Netto Zł

140,-

Art. nr. 220602
390 x 1000 x 280 mm

Obejrzyjcie Państwo na YouTube  
nasz Crashtest!
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.haupa.com

Zawartość: 1500 końcówek oczkowych, złączek, izolowanych
 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S“
 1 220375 Wkładka na asortyment „SysCon“
 1 220399 Wkładka piankowa „SysCon” 395 x 300 x 10 mm
 1 210761 Praska do końcówek izolowanych 0,5 – 6 mm2

 200 260350 Złączki doczołowe, czerwone 0,5/1,0   PVC
 200 260352 Złączki doczołowe, niebieskie 1,5/2,5   PVC
 100 260354 Złączki doczołowe, żółte  4,0/6,0   PVC
 200 260256 Końcówki oczkowe izol. czerwone 0,5/1,0 M4 PVC
 200 260258 Końcówki oczkowe izol. czerwone 0,5/1,0 M5 PVC
 200 260270 Końcówki oczkowe izol. niebieskie 1,5/2,5 M4 PVC
 200 260272 Końcówki oczkowe izol. niebieskie 1,5/2,5 M5 PVC
 100 260288 Końcówki oczkowe izol. żółte 4,0/6,0 M6 PVC
 100 260290 Końcówki oczkowe izol. żółte 4,0/6,0 M8 PVC

Netto Zł

703,-

Art. nr. 220381
1.500-elementów

Końcówki kablowe zagniatane SysCon & 210761

Zawartość: 380 końcówek rurkowych Cu DIN 46235 cynowane
 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S“
 1 221138 Płyta spodnia do mocowania 400 x 300 mm
 1 500273 Wkładka z pianki 390/195 x 150/100 x 30 mm
 1 210805 K Praska ręczna do końcówek rurkowych DIN 6 – 50 mm²

 50 290404 Końcówki rurkowe DIN 6 M6
 50 290406 Końcówki rurkowe DIN 6 M8
 50 290410 Końcówki rurkowe DIN 10 M6
 50 290412 Końcówki rurkowe DIN 10 M8
 30 290418 Końcówki rurkowe DIN 16 M8
 40 290420 Końcówki rurkowe DIN 16 M10
 25 290426 Końcówki rurkowe DIN 25 M8
 25 290428 Końcówki rurkowe DIN 25 M10
 20 290434 Końcówki rurkowe DIN 35 M8
 20 290436 Końcówki rurkowe DIN 35 M10
 20 290440 Końcówki rurkowe DIN 50 M8

Netto Zł

1.355,-

Art. nr. 220385
DIN, 380-elementów

Końcówki rurkowe SysCon S DIN & 210805 K
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Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z kluczami nasadowymi 
½“. Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40º C, co 
umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.

Zawartość:
1  220370 ABS-skrzynka z tworzywa „SysCon S“

11     Zestaw kluczy nasadowych ½“,  
  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
  5  Zestaw imbusów ½“, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  2  Przedłużenia ½“, 125 i 250 mm
  1  Grzechotka ½“, 250 mm
  1  T klucz ½“, 200 mm

Netto Zł

1.292,-

Art. nr. 220612
20-elementów, ½“

SysCon S „VDE-Socket“ ½“

Zawartość: 
 1 220650 ABS-skrzynka z tworzywa „SysCon XL“ 

 1 120007 VDE rękawice 1000 V Gr. 10
 1 120008 rot Chełm dla elektryków czerwony
 1 120012 VDE-uchwyt bezpieczny
 1 120010 VDE-ekran ochronny 1000 V

SysCon XL „SafetySet“

Netto Zł

832,-

Art. nr. 220652
5-elementów
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
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dopuszczalna siła napinająca 400 daN w układzie prostym, 
jednoczęściowy, wykonenie według DIN EN 12195-2.
• 800 daN podczas opasywania
• kolor zielony
• szerokość taśmy 25 mm
• długość taśmy 8 m
• mini-grzechotka

Netto Zł

28,-

Art. nr. 393150
kolor: zielony

Pas napinający 400 daN, jednoczęściowy

dopuszczalna siła napinająca 400 daN w układzie prostym, 
dwuczęściowy z hakiem, wykonenie według DIN EN 12195-2.
• 800 daN podczas opasywania
• kolor zielony
• szerokość taśmy 25 mm
• długość taśmy 8 m
• mini-grzechotka

Netto Zł

44,-

Art. nr. 393152
kolor: zielony

Pas napinający 400 daN, dwuczęściowy z hakiem
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dopuszczalna siła napinająca 1000 daN w układzie prostym, 
jednoczęściowy, wykonenie według DIN EN 12195-2.
• 2000 daN przy opasywaniu
• kolor zielony
• szerokość taśmy 35 mm
• długość taśmy 8 m
• grzechotka dociskowa

Netto Zł

49,-

Art. nr. 393154
kolor: zielony

Pas napinający 1000 daN, jednoczęściowy

dopuszczalna siła napinająca 1000 daN w układzie prostym, 
dwuczęściowy z hakiem, wykonenie według DIN EN 12195-2.
• 2000 daN przy opasywaniu
• kolor zielony
• szerokość taśmy 35 mm
• długość taśmy 8 m
• grzechotka dociskowa

Pas napinający DIN 1000 daN, dwuczęściowy z hakiem

Netto Zł

66,-

Art. nr. 393156
kolor: zielony
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Asortyment końcówek tulejkowych

Zawartość: 5.100 końcówki tulejkowe izolowane, 
1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,5 - 10 mm², w skrzynce  
asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

 Ilość  Opis  Długość mm  Pp mm²  
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  8  0,5  
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  8  0,75  
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  8  1 
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  8  1,5  
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  10  2,5  
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  12  4  
 100  Końcówki tulejkowe Twin x2  14  6  
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8  0,5  
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8  0,75  
 1.000  Końcówki tulejkowe izolowane  8  1  
 1.000  Końcówki tulejkowe izolowane  8  1,5  
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8  2,5  
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  10  4  
 200  Końcówki tulejkowe izolowane  12  6  
 200  Końcówki tulejkowe izolowane 12  10  

Art. nr. 270888
Seria kolorów DIN

Art. nr. 270890
Seria kolorów II (niemiecka)

Ar
t. 

nr
. 2

70
88

8

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

1.129,-

1.129,-

Netto Zł

Netto Zł
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Ar
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nr
. 2

70
89

5

Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp

Zawartość: 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złaczek, 
1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych,  
oczkowych 0,5 – 2,5 mm², tulejkowych 0,5 – 6 mm²,  
w skrzyneczce z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

 Ilość  Opis  Długość mm  Pp mm² M
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8 0,5 
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8 0,75 
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8 1 
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8 1,5 
 500  Końcówki tulejkowe izolowane  8 2,5 
 100  Końcówki tulejkowe izolowane  10 4 
 100  Końcówki tulejkowe izolowane  12 6 
 200  Złaczki izolowane   0,5-1,0 
 200  Złaczki izolowane   1,5-2,5 
 100  Konektory izolowane   0,5-1,5/6,3x0,8
 100  Konektory izolowane   1,5-2,5/6,3x0,8
 100  Końcówki oczkowe izolowane  0,5-1,0  M4 
 100  Końcówki oczkowe izolowane   0,5-1,0  M5
 100  Końcówki oczkowe izolowane   1,5-2,5  M4
 100  Końcówki oczkowe izolowane   1,5-2,5  M5
 100  Końcówki oczkowe izolowane   1,5-2,5  M6

Art. nr. 270895
Seria kolorów DIN

Art. nr. 270896
Seria kolorów I (francuska)

Art. nr. 270897
Seria kolorów II (niemiecka)

... rozwiązania, które przekonują

Netto Zł

582,-

Netto Zł

582,-

Netto Zł

582,-
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Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane,  
1 praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania  
0,5 - 6,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

 Ilość  Opis  Pp mm²   M Art. nr. 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  0,5-1,0  M4 260256 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  0,5-1,0  M5 260258 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  0,5-1,0  M6 260260 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  1,5-2,5  M4 260270 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  1,5-2,5  M5 260272 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  1,5-2,5  M6 260274 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  4,0-6,0  M5 260286 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  4,0-6,0  M6 260288 
 100  Końcówki oczkowe izolowane  4,0-6,0  M8 260290 
 100  Złaczki izolowane  0,5-1,0  260350 
 100  Złaczki izolowane  1,5-2,5  260352 
 100  Złaczki izolowane  4,0-6,0  260354

Art. nr. 260777
0,5 – 6,0 mm²

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

437,-
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Video 210805

Asortyment końcówek rurkowych, standard

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,
1 Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm², zacisk  
szaściokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

 Ilość  Opis  Pp mm² M Art. nr. 
 50  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  6  M6 290934 
 50  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  6  M8 290936 
 50  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  10  M6 290940 
 50  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  10  M8 290942 
 30  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  16  M8 290952 
 40  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  16  M10 290954 
 25  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  25  M8 290960 
 25 Końcówka rurkowa, standard, cynowana  25  M10 290962 
 20  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  35  M8 290968 
 20  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  35  M10 290970 
 20  Końcówka rurkowa, standard, cynowana  50  M8 290978

Art. nr. 290380
6 – 50 mm², standard

... rozwiązania, które przekonują

Netto Zł

1.129,-
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Asortyment końcówek rurkowych, DIN 46235

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,
1 Praska (Art. 210805K), zakres zaciskania DIN 6 - 50 mm², zacisk  
szaściokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

 Ilość  Opis  Pp mm² M Art. nr. 
 50  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  6  M6 290404 
 50  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  6  M8 290406 
 50  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  10  M6 290410 
 50  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  10 M8 290412 
 30  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  16  M8 290418 
 40  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  16  M10 290420 
 25  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  25  M8 290426 
 25  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  25  M10 290428 
 20  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  35  M8 290434 
 20  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  35  M10 290436 
 20  Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana  50  M8 290440

Art. nr. 290382
6 – 50 mm², DIN

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

1.301,-
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Skrzynka asortymentowa z zamkami metalowymi
wyposażona w pudełka
• z tworzywa w kolorze czarnym, zawiera małe boksy 
• przezroczysta pokrywa przylega szczelnie 
• żadnego pomieszania zawartości 
• do układania w słupkek (sztaplowanie) 
• komfortowy, ergonomiczny, składany uchwyt 
• stabilne podnóże do łatwego ułożenia  
• zatrzaskowe metalowe zamknięcia 
• nie wchłania oleju i tłuszczu 

Zawartość: 16 części
• 4 pudełka o wymiarach 49 x   49 x 72 mm
• 6 pudełek o wymiarach 49 x   98 x 72 mm
• 2 pudełka o wymiarach 98 x   98 x 72 mm
• 4 pudełka o wymiarach 98 x 148 x 72 mm

Prosty sposób
domówienia poprzez nr art i kod kreskowy 
do każdego pojedynczego boksu.

Płyta dolna: 
zabezpiecza boksy przed 
przesunięciem

Art. nr. 221131
415 x 335 x 90 mm

Art. nr. 221133
bez pudełek, 415 x 335 x 90 mm

... rozwiązania, które przekonują

Netto Zł

105,-

Netto Zł

65,-
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Pudełko S | Pudełko M | Pudełko L | Pudełko XL

kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją 
zatrzaskową w płycie spodniej (Art. nr. 221138)

• mieszanka  PP oraz Calciumcarbonat powoduje, że boksy nie  
    wchłaniają oleju i tłuszczu

Art. nr. 221134
49 x 49 x 72 mm

Art. nr. 221135
98 x 49 x 72 mm

Art. nr. 221136
98 x 98 x 72 mm

Art. nr. 221137
148 x 98 x 72 mm

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

2,-

Netto Zł

2,-

Netto Zł

4,-

Netto Zł

5,-



Naświetlacze 2021
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Nowe nożyce dla elektryków firmy HAUPA posiadają stosunkowo 
krótkie ostrza i specjalnie uformowaną rączkę dostosowaną do 
potrzeb elektroinstalatorów.

• wysoka wydajność cięcia przy niskim nakładzie siły
• antyślizgowe dzięki żłobkowanym oczkom rękojeści Soft-Grip
• ergonomiczne (dwa komponenty)
• przyrząd do zdejmowania izolacji
• mikro-ząbki
• nierdzewne

Nożyce uniwersalne z miękką rączką Art. nr. 200201 
70 mm² / Ø 16,9 mm

netto Zł

79,-

• do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i  
 masywnych Cu
• stal chromowo-wanadowa, osłona rękojeści izolowana  
 zanurzeniowo
• funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
• funkcja noża do kabli przez obrócenie ramion o 1800
• nie nadaje się do przewodów grubych
• kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 8 mm
• Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
• Cu cienkożyłowy maks. 16 mm²
• Cu wielożyłowy maks. 16 mm²
• Al jednożyłowy maks. 16 mm²
• Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 16 mm²

Art. nr. 201085
16 mm² / Ø 8 mm

netto Zł

51,-

Obcinak do kabli „HUPtriCut“
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• do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i  
 masywnych Cu
• stal chromowo-wanadowa, osłona rękojeści izolowana  
 zanurzeniowo
• funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
• funkcja noża do kabli przez obrócenie ramion o 1800
• nie nadaje się do przewodów grubych
• kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 12 mm
• Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
• Cu cienkożyłowy maks. 35 mm²
• Cu wielożyłowy maks. 25 mm²
• Al jednożyłowy maks. 25 mm²
• Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 25 mm²

Obcinak do kabli „HUPtriCut“ Art. nr. 201087
35 mm² / Ø 12 mm

netto Zł

56,-

• jednoręczne nożyce do cięcia przewodów drobnozwojowych
• niskie użycie siły
• ostrza szlifowane techniką CNC
• ostrza hartowane indukcyjnie
• nastawny przegub śrubowy
• cienkożyłowe kable Cu + Al maks. Ø 16,9 mm = 70 mm²

Art. nr. 201002
70 mm² / Ø 16,9 mm

netto Zł

80,-

Obcinak do kabli
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• do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. 
• możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Ręczne noźyce do kabli Art. nr. 200089
Ø 32 mm

netto Zł

563,-

• do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. 
• możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Art. nr. 200183
Ø 42 mm

netto Zł

725,-

Ręczne noźyce do kabli

Video 200183
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• do kabli miedzianych i aluminiowych wielożyłowych
• średnica 52 mm

Zakres dostawy:
1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka,  
1 akumulatorek 18 V Li-Ion, 4 Ah, w walizce z tworzywa

Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli „AS-52“ Art. nr. 216434-1
Ø 52 mm

netto Zł

4.982,-

linki druciane

kable z oplotem (SWA)

ACSR

trzpienie

stal
lita

Cu
lite

jednożyłowy

wielożyłowy

w formie sektorowej

drobnozwojowy

komunikacyjny
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do zdejmowania różnych warstw izolacji z kabli o średnicy od 25 mm

• wymienny podwójny nóż
• głębokość nacięcia nastawna, maks. 5 mm
• przeznaczony do cięcia wzdłużnego i poprzecznego

Przyrząd do zdejmowania zewnętrznej izolacji kabli Art. nr. 110581
Ø: >25 mm

netto Zł

393,-

• do rozcinania i odizolowywania przewodów światłowodowych i  
 koaxi Ø 6 – 25 mm
• cięcie wzdłużne i poprzeczne (dźwignia zmiany kierunku)
• Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
• kable koncentryczne
• rury Isoflex i PCV maks. Ø 25 mm
• wewnętrzna śruba nastawna do ustawiania głębokości cięcia
• wymienne noże

„Kabifix“ ściągacz izolacji Art. nr. 200022
6 – 28 mm²

netto Zł

173,-

  

  

 

 
－－      ＋＋  

max. 5 mm
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Video 200031

Video 200050

• do zdejmowania płaszcza ze wszystkich dostępnych  
 kabli okrągłych
• ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzięki temu wyższa  
 prędkość cięcia
• niższe zużycie, wyższa żywotność
• głębokość cięcia regulowana za pomocą śruby  
 nastawnej na końcu rękojeści
• automatyczna nastawa na cięcie okrągłe i wzdłużne
• pewność chwytu dzięki wkładce z miękkich  
 komponentów na uchwycie i rękojeści
• noże zamienne w obudowie pokryte powłoką z azotku tytanu
• obudowa z wysokiej jakości poliamidu odpornego na zużycie
• ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu

Ściągacz izolacji z nożem hakowym Art. nr. 200031
8 – 28 mm²

netto Zł

45,-

• Przyrząd do zdejmowania izolacji z kabli okrągłych Ø 4 do 15 mm  
 i kabli płaskich do 15 mm szerokości 
• Zdejmowanie izolacji z pojedynczej żyły 1,5 i 2,5 mm² 
• cięcie wzdłużne

Ściągacz izolacji „Allrounder“ Art. nr. 200050
4 – 15 mm²

netto Zł

74,-
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Video 200043

• narzędzie do zdejmowania płaszcza ze wszystkich  
 dostępnych w handlu kabli okrągłych 8 do 13 mm Ø
• zdejmowanie izolacji ze wszystkich typów kabli, np.  
 NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²
• ostrze konturowe do zdejmowania izolacji z drutów  
 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
• świetnie nadaje się do prac przy puszkach  
 rozgałęźnych i rozdzielczych
• z dłuższych odcinków kabli doskonale ściąga się  
 płaszcz za pomocą urządzenia do cięcia wzdłużnego
• pewny chwyt dzięki zastosowaniu stref antyślizgowych  
 na rękojeści
• nie wymagane ustawianie ostrzy na głębokość cięcia
• dodatkowe ostrze wysuwane pokryte azotkiem tytanu

Ściągacz izolacji wielofunkcyjny Art. nr. 200043
0,2 – 4,0 mm²

netto Zł

102,-

• do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych  
 i grubych 0,03 – 10 mm² 
• automatyczna nastawa przekroju
• zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm²
• z ogranicznikiem długości odizolowywanego odcinka

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji Art. nr. 211934
Ø 0,03 – 10

netto Zł

350,-



53... rozwiązania, które przekonują

Video 210695

do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów  
plecionych 0,2 – 0,6 mm² (AWG 24 – 10)

• do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w  
 trudno dostępnych miejscach
• bez konieczności ustawiania na przekroju kabla
• nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału
• specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu
• ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do równomiernego  
 szeregowego zdejmowania izolacji
• położona z boku boczna obcinarka do przewodów  
 o przekroju maks. 2,5 mm²
• obudowa kleszczy wykonana z poliamidu  
 wzmacnianego włóknem szklanym
• uchwyt kleszczy z podłużnym otworem  
 znajdującym się na dolnym końcu do ich  
 ewentualnego przymocowania

Szczypce do automatycznego zdejmowania 
izolacji „Super Plus“

Art. nr. 210695
0,2 – 6,0 mm²

netto Zł

85,-

• do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych  
 i grubych 0,08 – 6 mm² 
• automatyczna nastawa przekroju
• zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm²
• z ogranicznikiem długości odizolowywanego odcinka

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji Art. nr. 211930
0,08 – 6 mm²

netto Zł

271,-
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do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów  
plecionych 0,2 – 0,6 mm² (AWG 24 – 10)

• do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w  
 trudno dostępnych miejscach
• bez konieczności ustawiania na przekroju kabla
• nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału
• specjalny system dotykania nie powoduje  
 uszkodzenia przewodu
• ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do  
 równomiernego szeregowego zdejmowania izolacji
• położona z boku boczna obcinarka do przewodów  
 o przekroju maks. 2,5 mm²
• obudowa kleszczy wykonana z poliamidu  
 wzmacnianego włóknem szklanym

Szczypce do automatycznego zdejmowania 
izolacji „Super 4 Pro“

Art. nr. 210698
0,2 – 6,0 mm²

netto Zł

105,-

Ściągacz powłok-system z automatyczną osłoną ostrza oraz 
systemem wymiennych prowadnic do zdejmowania zewnętrznych 
powłok kabli okrągłych ogólnie dostępnych.  
 

Zakres zastosowania
• Ø 4 – 70 mm głębokość przecięcia
• nóż wewnętrzny 3,5 mm
• głębokość przecięcia ostrza hakowego: stopień 1: 2,8 mm /  
 stopień 2: 3,4 mm / stopień 3: 4,0 mm / stopień 4: 4,6 mm
• rodzaje kabli: kable okrągłe do elastycznych oraz stałych  
 zastosowań, kable do warunków wilgotnych
 

Zawartość: (urządzenie podstawowe oraz wymienna prowadnica nr 
art. 201044 i nr art. 201046, 1 ostrze wymienne w obudowie.)

„Promo-Set“ ściągacz powłok system 4 – 70 Art. nr. 201055
Ø: 8 – 28, 27 – 35 mm

netto Zł

151,-

360° | 201040

Art. nr. długość szerokość wysokość Ø

201044 108 28 33 8 – 28

201046 133 15 49 27 – 35
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360° | 201045Video 201045

do końcówek tulejkowych, precyzyjny profil zacisku, automatyczne 
dopasowanie do przekroju przewodu, możliwość zwolnienia bloka-
dy, gwarantuje wykonanie połączenia zgodnego z normami DIN, 
wysokie przełożenie oraz ergonomicznie uformowane uchwyty 
zapewniają komfort pracy. 

         211816 Zacisk czworokątny 0,08 – 16 mm² 

         211818 Zacisk sześciokątny 0,08 – 10 mm²

Praski do zaciskania tulejek

netto Zł

651,-

Art. nr. 211816
0,08 – 16 mm²

netto Zł

759,-

Art. nr. 211818
0,08 – 10 mm²

Zastosowanie: do zdejmowania powłoki zewnętrznej w kablach 
okrągłych przecięcie okrężne 

zakres zastosowania: 8 – 13 mm 

Rodzaje kabli: kable okrągłe do elastycznych oraz stałych 
zastosowań, kable do warunków wilgotnych

Materiał:
Obudowa: Polyamid (PA)
Ostrze: stal specjalna, hartowana, powłoka zewnętrzna Tytan-Nitrid

Ściągacz izolacji „XL” Art. nr. 201045
Ø: 8 – 13 mm

netto Zł

77,-
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do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne 
dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady 
wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże 
przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, 
zacisk czworokątny.

Praska do zaciskania końcówek tulejkowych 
„HUPsquare10“

Art. nr. 212804
0,08 – 10 mm²

netto Zł

365,-

do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne 
dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady 
wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże 
przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, 
zacisk czworokątny.

Art. nr. 212806
0,5 – 16 mm²

netto Zł

393,-

Praska do zaciskania końcówek tulejkowych 
„HUPsquare16“
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0,5–6 
 mm²

0,5– 4 
mm²

6– 16 
mm²

1– 10 
mm²

Pewny, dokładny zacisk tak jak przy użyciu praski z matrycami 
wbudowanymi na stałe. Dostawa w mocnej torbie nylonowej  
(art. 220260).

• mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany  
 według obowiązujących norm
• kompaktowe wykonanie umożliwia precyzyjne
• wykonanie zacisku w trudno dostępnych miejscach

Zestaw do zaciskania X-Crimp Art. nr. 211692
z torebką nylonową

netto Zł

418,-

Zawartość:  
Art. 211690 
Art. 210763/E 

Art. 210765/E

Art. 210764/E 

Art. 210761/E

Video 211692
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Pewny, dokładny zacisk tak jak przy użyciu praski z matrycami 
wbudowanymi na stałe. Dostawa w mocnej torbie nylonowej  
(art. 220260).

• mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany  
 według obowiązujących norm
• kompaktowe wykonanie umożliwia precyzyjne
• wykonanie zacisku w trudno dostępnych miejscach

Zestaw do zaciskania X-Crimp dla  
fotowoltaiki

Art. nr. 211697
z torebką nylonową

netto Zł

345,-

Zawartość:  
Art. 211690 
Art. 211657/E 

Art. 211659/E

Art. 210842/E 

Art. 210761/E

2,5– 6 
mm²

2,5– 6 
mm²

1– 10 
mm²

0,5–6 
 mm²
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Video 216760-1

 Technika 
sensorowa

Akumulatorowa dla wymiennych głowic do ciecia, tłoczenia, 
zaciskania, głowica zaciskajaca obracana o 180°, ręczny powrót 
po sprasowaniu.

• dla 6 różnych głowic wymiennych  
 (Art. nr. 216761, Art. nr. 216762, Art. nr. 216665-U,  
  Art. nr. 216763, Art. nr. 216764, Art. nr. 216666-U) 
• prosta zmiana głowic 
• możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
• z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz  
 ładowarką Art. nr. 215527 
• siła nacisku kN: 60 
• ciśnienie robocze: 700

Akumulatorowa praska  
hydrauliczna uniwersalna „US-6”

netto Zł

5.948,-

netto Zł

4.778,-

Różne kolory sensorów LED wskazują, czy sprasowanie 
zakończyło sie sukcesem lub jakie wystąpiły błędy: 

  Kolor zielony: sprasowanie zakończone  
 prawidłowo, silnik zatrzymany
 Kolor pomarańczowy: niewystarczające  
 napięcie akumulatora 
 Kolor czerwony: sprasowanie przerwane  
 przed czasem 

Urządzenie posiada również 1 białe światło LED  
do oświetlenia miejsca pracy

Art. nr. 216760-1
Urządzenie podstawowe + Aku

Art. nr. 216760-1-N
Urządzenie podstawowe

Akumulatory HAUPA są  
kompatybilne z technologią 
ładowania MAKITA i mogą  
być stosowane we wszystkich 
systemach Li-on 18V.
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głowica zaciskowa do wymiennych matryc, szybko otwierana bez 
matryc 

• siła nacisku kN: 60 • głowica zatrzaskowa 
• otwieranie / skok: 17 mm • szerokość zacisku wąski 
• końcówki standard Cu Al 6 – 300 /  
 DIN Cu 6 – 300 / DIN Al 16 – 240 
• złączki standard Cu AL 6 – 300 /  
 DIN Cu 6 – 300 / DIN Al 16 – 240

Głowica zaciskowa „U-KO-6” Art. nr. 216761
do 216760-1

netto Zł

1.703,-

głowica zaciskowa szybko otwierana, zacisk trzpieniowy matryce 
zbędne.

• siła nacisku kN: 60 
• głowica zatrzaskowa 
• końcówki standard Cu Al 16 – 240 /  
 DIN Al 50 – 240 
• złączki standard Cu AL 16 – 240 /  
 DIN Al 50 – 240

Głowica zaciskowa „U-KDE240-6” Art. nr. 216763
do 216760-1

netto Zł

2.006,-

Głowica zaciskowa czterotrzpieniowa „U-KD300-6“ do systemu 
głowic wymiennych US-6M (216760-1), zacisk trzpieniowy matryce 
zbędne.

• siła nacisku kN: 60 
• końcówki standard Cu 16 – 300 
• złączki standard Cu 16 – 120

Głowica zaciskowa „U-D300-6“ Art. nr. 216665-U
do 216760-1

netto Zł

2.580,-
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Głowica zaciskowa czterotrzpieniowa „U-HKD400-6“ do systemu 
głowic wymiennych US-6M (216760-1), zacisk trzpieniowy matryce 
zbędne.

• siła nacisku kN: 60 
• głowica zatrzaskowa 
• końcówki standard Cu 25 – 400 
• złączki standard Cu 25 – 400

Głowica zaciskowa „U-D400-6“ Art. nr. 216666-U
do 216760-1

netto Zł

2.770,-

do miedzi i aluminium

Głowica tnąca „U-KS6-S50” Art. nr. 216762
do 216760-1

netto Zł

2.609,-

bez matryc, 1cięgło wiodące 3/8-24 UNF (art. 217660), 1cięgło 
wiodące3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adapter (art. 217664), 1tuleja 
dystansowa (art.217666) 

Dane techniczne: 
• głowica obracana 360° 
• głowica elastyczna z aluminium

Możliwości tłoczenia:
otwory kształtne 138 x 138 mm (ST37 2.5 mm) 
otwory okrągłe 150 mm (ST37 3 mm) / 63 mm (VA 2 mm)

Głowica tłocząca „U-S-6“ Art. nr. 216764
do 216760-1

netto Zł

1.585,-
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+ +

+ +

skaładający się z Art. 216760-1, Art. 216763 i Art. 216762.

Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216760-1, 216763 i 
216762.

Hydraulika z wymiennymi głowicami  
Zestaw wielofunkcyjny 1

Art. nr. 216766
Zestaw 1

netto Zł

10.075,-

skaładający się z Art. 216760-1, Art. 216761 i Art. 216762.

Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216760-1, 216761 i 
216762.

Art. nr. 216767
Zestaw 2

netto Zł

9.612,-

Hydraulika z wymiennymi głowicami  
Zestaw wielofunkcyjny 2
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Video 216801

Hydraulika z wymiennymi matrycami, głowica obracana o 180º, 
głowica zatrzaskowa, ręczny powrót po  
zaprasowaniu.

Zestaw:  
1 zaciskarka,  
1 ładowarka,  
1 akumulator,  
1 pasek naramienny,  
 w kontenerze systemowym „SysCon M“ art. 220372,  
 bez matryc.

Dane techniczne: 
• Siła nacisku kN: 60 kN
• Ciśnienie robocze bar: 700
• Głowica zatrzaskowa: tak
• Rozwarcie / skok: 17 mm
• Szerokość zacisku: wąski
• Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5
• Czas ładowania akumulatorka w min: 30 
• Typ akumulatorka: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• Końcówki kablowe: standard Cu/Al 6 – 300  
 DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 240
• Złączki: standard Cu/Al 6-300  
 DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 240 
• Wymiar 383 x 75 mm
• Waga bez akumulatorka w kg: 3,0
• Waga zestawu z akumulatorem: 7,1

Elektrohydrauliczna  
zaciskarka „SO-6“

netto Zł

5.254,-

Art. nr. 216801-1
6 – 300 mm²

Akumulatory HAUPA są  
kompatybilne z technologią 
ładowania MAKITA i mogą  
być stosowane we wszystkich 
systemach Li-on 18V.
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5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

Video HUPcompact

do zaciskania końcówek kablowych, wykonanie z przekładnią 
w celu lepszego przeniesienia nacisku, zacisk trzpieniowy, do 
końcówek i złączek rurkowych standard. Szczególnie polecane  
do końcówek i złączek rurkowych z niklu

Praska do zaciskania Art. nr. 210771
0,75 – 6 mm²

netto Zł

134,-

• do izolowanych końcówek oczkowych, widełkowych, złączek 
• zacisk owalny

HUPcompact „HC01“ Art. nr. 213090
Ø: 0,1 – 6

netto Zł

510,-

• 100%-towy równoległy posuw
• precyzyjny zacisk 
• siła nacisku: 5 kN 
• mała kompaktowa konstrukcja 
• gwarantowane 50.000  
 zacisków zgodnie z normą

HUPcompact
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5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

• do końcówek konektorowych 
• zacisk rolowany do konektorów 
• z lokatorem

HUPcompact „HC04“ Art. nr. 213094
Ø: 0,5 – 6

netto Zł

613,-

• do nie izolowanych końcówek i złączek rurkowych 
• zacisk trzpieniowy

HUPcompact „HC03“ Art. nr. 213092
Ø: 0,75 – 10

netto Zł

510,-

• do końcówek tulejkowych 
• (10 + 16 mm² zacisk rolowany / 0,5 – 6 mm² zacisk trapezowy) 
• zacisk trapezowy

HUPcompact „HC02“ Art. nr. 213088
Ø: 0,25 – 16

netto Zł

510,-

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X
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Art. nr. 143500
Dc: 20, M5, Ø 4,0

w specjalnej powłoce z tworzywa, M5 gwint i sprężyna wiodąca, w 
obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

„Single Composite“ 

Urządzenia do wciągania przewodów  
HAUPA PullTec

netto Zł

351,-

Art. nr. 143502
Dc: 30, M5, Ø 4,0

netto Zł

405,-

Obciążenie zrywające: 300 kg

M5 gwint i sprężyna wiodąca

M5

bez załamań, bez zagięć

4,0 mm, zielony

• ciężar zerwania: 300 kg

Zalety HAUPA PullTec w skrócie:
• materiał: specjalna powłoka z tworzywa
• elastyczność i wysoki współczynnik poślizgu
• minimalne tarcie
• bez załamań, bez zagięć
• M5 gwint
• ze spiralą wiodącą
• w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia

Video 143500
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M5

Art. nr. 143504
Dc: 20, M5, Ø 5,2

w specjalnej powłoce z tworzywa, M5 gwint i sprężyna wiodąca, w 
obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

„Single Composite“ 

Urządzenia do wciągania przewodów  
HAUPA PullTec

netto Zł

405,-

Art. nr. 143506
Dc: 30, M5, Ø 5,2

netto Zł

476,-

5,2 mm, czarny

• ciężar zerwania: 350 kg

Zalety HAUPA PullTec w skrócie:
• materiał: specjalna powłoka z tworzywa
• elastyczność i wysoki współczynnik poślizgu
• minimalne tarcie
• bez załamań, bez zagięć
• M5 gwint
• ze spiralą wiodącą
• w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia

Obciążenie zrywające: 350 kg

M5 gwint i sprężyna wiodąca

bez załamań, bez zagięć
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Art. nr. 143050
Dc: 40, M5, Ø 4,5

Wciągarka do przewodów FOX z włókna szklanego Ø 4,5 mm 
w zielonej osłonie PP RAL 6018, z ocynkowanym bębnem do 
nawijania Ø 330 mm, wersja stojąca, komplet z początkową/
końcową tuleją M5, główką do wciągania M5 z oczkiem

Wciągarka do kabli FOX

netto Zł

1.185,-

Art. nr. 143052
Dc: 60, M5, Ø 4,5

netto Zł

1.430,-

Art. nr. 143054
Dc: 80, M5, Ø 4,5

netto Zł

1.687,-
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Rolki do bębnów zostały wykonane z myślą o codziennym 
intensywnym korzystaniu. Najważniejsze właściwości tego 
produktu to łatwość obsługi i niewielka waga. Część przednia 
i tylna wykonane są z aluminiowych żebrowanych profili, boki 
wykonane są ze stali, ocynkowane i pomalowane proszkowo. 
Dzięki temu HAUPA rolki do bębnów mają konstrukcję mocną i 
elastyczną do codziennego profesjonalnego użytku. Ułożenie 
rolek na łożyskach kulkowych umożliwia zmianę pozycji bez 
używania specjalnych narzędzi. Cztery nóżki zapobiegają 
wibracjom uniemożliwiając niepożądane przesunięcia urządzenia.

Dane techniczne:  
Długość: 705 mm
Szerokość: 570 mm
Wysokość: 115 mm 

Bębna/sz.: 660 mm
Bębna-Ø: 1200 mm
Bębna/kg: 300

Rolki do bębnów z kablami 1200+ Art. nr. 143402
Waga: 10,5 kg

netto Zł

1.073,-

Rolki do bębnów zostały wykonane z myślą o codziennym 
intensywnym korzystaniu. Najważniejsze właściwości tego 
produktu to łatwość obsługi i niewielka waga. Część przednia 
i tylna wykonane są z aluminiowych żebrowanych profili, boki 
wykonane są ze stali, ocynkowane i pomalowane proszkowo. 
Dzięki temu HAUPA rolki do bębnów mają konstrukcję mocną i 
elastyczną do codziennego profesjonalnego użytku. Ułożenie 
rolek na łożyskach kulkowych umożliwia zmianę pozycji bez 
używania specjalnych narzędzi. Cztery nóżki zapobiegają 
wibracjom uniemożliwiając niepożądane przesunięcia urządzenia.

Dane techniczne:  
Długość: 610 mm 
Szerokość: 570 mm 
Wysokość: 115 mm 

Bębna/sz.: 560 mm
Bębna-Ø: 1200 mm 
Bębna/kg: 175

Rolki do bębnów z kablami 1200 Art. nr. 143400
Waga: 9 kg

netto Zł

834,-
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≤50%
MIN

MAX

HAUPA – System „VarioPro“ z wymiennymi, izolowanymi klingami, 
zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych, zestaw 
szczypiec VDE i wskaźnik napięcia VDE/GS. 

Zawartość:
• Płaska: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 
 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
• Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• PZ/FL 1, PZ/FL 2
• Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100,  
 25 x 100, 30 x 100
• Czterokątny: 8 x 47
• Okrągły: 5,3 x 47
• Ruchoma nasadka, możliwość nałożenia nasadki do 
 zastosowań elektronicznych
• 2-k uchwyt wymienny: 120 mm
• Wskaźnik napięcia VDE/GS: art. nr. 100700,  
 125 – 250 V
• Zestaw szczypiec VDE: 211200*
  211204*
  211208*
  211214

System śrubokrętów z
wymiennymi klingami „VarioPro“

netto Zł

721,-

Art. nr. 102052
30-elem.

Miejsce na rękojeść
dynamometryczną

*High leverage =  
  przekładnia dźwigniowa
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Mocna torba nylonowa na rzepy, Zawartość: 2k uchwyt wymienny, 
Ruchoma nasadka, Wymienna klinga – płaska 0,4 x 2,5 / 0,5 x 
3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 lub PZ1 / PZ 2, PZ/FL 2, Klucz do 
szafy rozdzielczej – czterokątny 1, okrągły  

Inne charakterystyczne cechy:
• Wysoki poziom bezpieczeństwa
• Wymienna nakładka umożliwiająca stosowanie
 śrubokręta do prac elektronicznych
• Zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych
• Zajmuje mało miejsca • Lekkość
• Korzystna cena
• Spełnia wszystkie istotne normy 

System śrubokrętów z  
wymiennymi klingami „Vario”

netto Zł

110,-

Art. nr. 102000-1
Phillips, 10-elem.

Art. nr. 102000/PZ-1
Pozidriv, 10-elem.

netto Zł

110,-

Video 102000
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Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, 
hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej torebce 
z nylonu. 

• Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
• Dobry odczyt wartości na skali
• Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego  
 momentu obrotu.
• Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003 

Zawartość: 12-elem.
• 2K-wymienny uchwyt (1000 V) 1 – 6 Nm 
• płaski 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 /1,2 x 6,5
• PH0 / PH1 / PH2 lub PZ0 / PZ1 / PZ2
• PZ/FL 1
• PZ/FL 2
• Klucz czterokątny

Dynamometryczny śrubokręt z  
wymiennymi klingami „VarioTQ“

netto Zł

440,-

Art. nr. 102700-1
Phillips, 1 – 6 Nm

Art. nr. 102700/PZ-1
Pozidriv, 1 – 6 Nm

netto Zł

440,-

Video 102700

TQ
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Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, 
hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej torebce 
z nylonu. 

• Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
• Dobry odczyt wartości na skali
• Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego  
 momentu obrotu.
• Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003 

Zawartość: 11-elem.
• 2K-wymienny uchwyt (1000 V) 1 – 6 Nm 
• TX 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30
• PZ/FL 1
• PZ/FL 2
• Klucz czterokątny

Dynamometryczny śrubokręt z  
wymiennymi klingami „VarioTQ“

netto Zł

440,-

Art. nr. 102702-1
Tx, 1 – 6 Nm

TQ
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Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, 
hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej torebce 
z nylonu.

• Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
• Dobry odczyt wartości na skali
• Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego  
 momentu obrotu.
• Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003 

Zawartość: 11-elem.
• 2K-wymienny uchwyt (1000 V) 1 – 6 Nm
• HEX 2 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 mm
• PZ/FL 1
• PZ/FL 2
• Klucz czterokątny

Dynamometryczny śrubokręt z  
wymiennymi klingami „VarioTQ“

netto Zł

440,-

Art. nr. 102704-1
Hex, 1 – 6 Nm

TQ
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Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 
1/4“. Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40º C, co 
umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.  
Wymiary: 286 x 255 x 44 mm.

Zawartość:
•  Grzechotka 150 mm, 1/4“
• T klucz 125 mm, 1/4“
• Przedłużenia 100, 150 mm, 1/4“
• Zestaw kluczy nasadowych 1/4“,  
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Zestaw imbusów 1/4“, 3, 4, 5, 6 mm

Walizeczka z grzechotką 1000 V,  
1/4“

netto Zł

735,-

Art. nr. 220576
18-elem.

Video 220576
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Video 220402

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 
3/8“. Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40º C, co 
umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.  
Wymiary: 286 x 255 x 44 mm.

Zawartość:
• Grzechotka 200 mm, 3/8“
• T klucz 200 mm, 3/8“
• Przedłużenia 150, 250 mm, 3/8“
• Zestaw kluczy nasadowych 3/8“,  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
• Zestaw imbusów 3/8“, 4, 5, 6, 8 mm

Walizeczka z grzechotką 1000 V,  
3/8“

netto Zł

791,-

Art. nr. 220402
16-elem.
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Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 
1/2“. Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40º C, co 
umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.  
Wymiary: 380 x 316 x 61 mm.

Zawartość:
• Grzechotka 250 mm, 1/2“
• T klucz 200 mm, 1/2“
• Przedłużenia 125, 250 mm, 1/2“
• Zestaw kluczy nasadowych 1/2“, 10, 11, 12,  
 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
• Zestaw imbusów 1/2“, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Walizeczka z grzechotką 1000 V,  
1/2“

netto Zł

965,-

Art. nr. 220404
20-elem.

Video 220404
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netto Zł

142,-

Art. nr. 212683/Z1
7-elem.

Zestaw śrubokrętów do 1000 V, Phillips, 6 częściowy.  
Zawartość: po 1 śrubokręcie dla elektryków 1000 V,  
2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm,  
po 1 śrubokręcie krzyżakowym Phillips 1000 V, wielkość 1 i 2

Super szczypce do zdejmowania izolacji
• do przewodów masywnych i elastycznych
• automatyczna nastawa przekroju
• zakres roboczy od 0,5 do 4 mm²
• zintegrowana obcinarka boczna do 2,5 mm²

Zestaw 7-miu narzędzi

netto Zł

180,-

Art. nr. 262153
2,5 – 5 mm

konstrukcja z metalu, z wbudowanym noźem, obcięcie następuje 
automatycznie po osiągnięciu wymaganego napręźenia

Przyrząd do zaciągania opasek kablowych
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netto Zł

245,-

Art. nr. 262098
12-elem.

12-elem, na gaz do zapalniczek, do wykonywania prac gdzie niema 
zasilania i przeszkadzających przewodów, wymienne końcówki do 
wykonania prac z termokurczami, mikro spawanie i ciecie płyt i folii 
z tworzywa sztucznego, z zapłonem Peizo, czas nagrzania: ± 25 sek 
(szczytowa), sprawność bezstopniowo regulowana, temperatura 
płomienia otwartego 1200˚C, lutowanie do 550˚C, temperatura 
obkurczania do 680˚C, czas palenia ok. 60 min, w czarnej walizce 
z tworzywa.

Zestaw do lutowania SolderingKit

Video 262098
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360° | 104090

≤50%
MIN

MAX

netto Zł

1.189,-

Art. nr. 104090
78-elem.

Czarna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zamkami, 
kompletny asortyment narzędziowy dla elektryka, wymiary  
walizki: 490 x 375 x 100 mm

Zawartość:
• kombinerki 2K-VDE 180 mm*
• obcinak boczny 2K-VDE 160 mm*
• szczypce do zdejmowania izolacji 2K-VDE 160 mm
• szczypce telefoniczne 2K-VDE 200 mm*
• obcinak do kabli 160 mm, izolowana zanurzeniowo
• szczypce do zaciskania tulejek 0,5 – 16 mm²
• zestaw imbusów 9 elem. z głowicą kulkową, super długie
• uchwyt do „Vario“ luzem
• klinga VDE „Vario“ płaska 2.5, 3, 4, 5.5 mm
• klinga VDE „Vario“ PH 1, 2 | PZ 1, 2 | PZ/FL 1 + 2
• miernik napięcia Basic, czarny
• klucz do szafek rozdzielczych
• nóż bezpieczny z wymiennym ostrzem
• ręczna piła ramowa 150 mm
• przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
• poziomica 230 mm
• taśma miernicza 5 m
• grzechotka do kluczy 1/4“
• młotek ślusarski 300 g
• przedłużka 1/4“ 100 mm
• klucze nasadowe 1/4“ rozmiary kluczy 4,  
 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• uchwyt z grzechotką „FlexPlus“ do długich bitów
• 1/4“ bit 50mm HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
• 1/4“ bit 50mm PH 0, 1, 2, 3
• 1/4“ bit 50mm PZ 0, 1, 2, 3
• 1/4“ bit 50mm FD 3, 4, 5, 6
• 1/4“ bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
• 1/4“ bit 50mm PZ/FL 1 + 2
• 1/4“ SQ x 1/4“ Hex adapter 50 mm
• skrzynka asortymentowa 160x115x40 mm

Walizka narzędziowa „ElectroCombo“

*High leverage =  
  przekładnia dźwigniowa
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Wymienna klinga wykonana ze stali molibdeno-wanadowej, 
szlifowanwe ostrze, hartowana indukcyjnie, klinga chromowana, 
koniec klingi oksydowany, sześciokąt, w solidnej torebce z nylonu 
20 kling o różnych profilach

• Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
• Dobry odczyt wartości na skali
• Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego  
 momentu obrotu.
• Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003 

Zawartość: 12-elem.
• 2K-wymienny uchwyt VarioTQ 1 – 6 Nm  
• płaski 3/4 – 5,5/6,5 
• PH0/PH1 
• PZ0/PZ1 
• PH2/PZ2 
• TX 10/15 – 20/25 
• HEX 2/3 – 4/5 
• PZ/FL1 – PZ/FL2
• Klucz czterokątny

Dynamometryczny śrubokręt z  
wymiennymi klingami „VarioTQ“

netto Zł

360,-

Art. nr. 103000-1
Mix, 1 – 6 Nm

TQ

Video 103000
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360° | 100965

ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej długości, 
niklowane, super długie, metryczne lub AF, z głowicą kulkową, w 
odchylanym uchwycie. 

Zawartość w jednostkach metrycznych:
rozmiary kluczy: heks. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

Zawartość w jednostkach AF: rozmiary kluczy: heks. 1/16 – 5/64 – 
3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8"

Zestaw kluczy imbusowych długich,  
z głowicą kulkową

Art. nr. 100965
9-elem., Wi: 1,5 – 10 mm

netto Zł

56,-

ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej długości, 
chromowane, uchwyt dwukomponentowy, sześciokątne z głowicą 
kulkową. 

Zawartość:
rozmiary kluczy: heks. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Komplet śrubokrętów do śrub sześciokątnych z 
uchwytem T, z głowicą kulkową

Art. nr. 100961
8-elem., Wi: 2 –10 mm

netto Zł

153,-

Art. nr. 100967
9-elem., Wi: 1/16“- 3/8“

netto Zł

54,-
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> 40 mm–

Ø

Video | 232015

Za pomocą adaptera HUPspeedEject HAUPY wiercenie staje 
się jeszcze szybsze i prostsze. Lewy bieg wkrętarki powoduje 
automatyczny wyrzut rdzenia. Adapter umożliwia łatwą wymianę 
otwornic.
Również praktyczny jest opatentowany uchwyt dla otwornic od 40 
do 250 mm. W ten sposób używając nawiertaka w uchwycie dla 
otwornic można równocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Zalety naszego adaptera
• automatyczny wyrzut rdzenia poprzez uruchomienie lewego  
 biegu wkrętarki
• łatwa wymiana otwornicy
• opatentowany uchwyt dla otwornic
• 1 x uchwyt dla otwornic począwszy od średnicy 40 mm
• 1 x nawiertak (średnica 6,5 mm, długość 75 mm)

 
Adapter do otwornic – HUPspeedEject

netto Zł

457,-

Art. nr. 232015
Wi: 40 – 250 mm

• do wykonywania otworów pod puszki Ø 68 mm
• głębokość cięcia 40 mm
• precyzja wykonania otworu
• przeznaczona do płyt gipsowo kartonowych, miękkiego drewna,  
 płyt wiórowych itd.
• 11 mm uchwyt sześciokątny
• w skrzyneczce z tworzywa

Otwornica z bocznym otworem  
do wyrzucania wiórów

Art. nr. 231929
Ø 68 mm

netto Zł

144,-
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Nowy komplet otwornic HUPspeedEject udoskonala prace w 
branży elektrycznej. Zmienne uzębienie 4/6 zębów. Wysokiej 
jakości bimetal ze stopu kobaltowego, masywny wieniec tnący. 
Nadaje się do cięcia: drewna, płyt gipsowo-kartonowych, 
tworzywa sztucznego, metali kolorowych, aluminium, stali i stali 
nierdzewnej od 1 mm. Adapter "HUPspeedEject" z uchwytem 
sześciokątnym. Zestaw z walizce z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 340 x 275 x 83 mm.

Zawartość:
• otwornice bimetalowe Ø: 40, 51, 68, 73, 83 mm
• adapter „HUPspeedEject“

Zalety HUPspeedEject
• automatyczny wyrzut rdzenia poprzez uruchomienie lewego biegu  
 wkrętarki łatwa wymiana otwornicy

• opatentowany uchwyt dla otwornic

• oszczędność czasu i kosztów

Komplet otwornic z bimetalu dla branży  
elektrycznej HUPspeedEject

netto Zł

780,-

Art. nr. 230011
6-elem.
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40 bitów z zabezpieczeniem, 8 kluczy nasadowych, 2 przedłuzki, 
zredukowana rekojesc, w solidnej torebce z nylonu. 
 
Srubokret z grzechotka z napedem lewo/prawo. Nastawny kat 
roboczy do 180°,bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów 
– najwyzsza jakosc S2! Chwytak bitów z szybkim wyjmowaniem i 
2 komponentowa rekojesc zapewnia bezposlizgowa i nie meczaca 
prace. Ergonomiczna budowa, mozliwosc delikatnej pracy w 
zakresie powierzchni nacisku umozliwia swobodne wkrecanie. 
Kolor: zielony, czarny.

Zawartość: 
1/4" 50 mm Power bity Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15,  
      T20, T25, T30, T40
1/4" 50 mm Power bity Hex : H2, H2,5, H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm Power bity PH 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bity PZ 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bity płaskie: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4" 50 mm Power bity SQ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bity Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power bity PZ/FL 1, 2
wszystkie bity ze zredukowanym chwytem poza T40, H6,
płaskim: 6, 7, 8, adapter: 1/4” 50 / 80 mm
zestaw kluczy nasadowych: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 szt. „FlexPlus“ śrubokręt z grzechotką

Zestaw srubokretów z  
grzechotka „FlexBag“

netto Zł

253,-

Art. nr. 104020-1
51-elem., Bit: 50 mm

reduced

Video 104020
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37 bitów bezpiecznych, 8 nasadek, 5 wierteł, w solidnej 
torebce z nylonu. 
 
Srubokret z grzechotka z napedem lewo/prawo. Nastawny kat 
roboczy do 180°,bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów 
– najwyzsza jakosc S2! Chwytak bitów z szybkim wyjmowaniem i 
2 komponentowa rekojesc zapewnia bezposlizgowa i nie meczaca 
prace. Ergonomiczna budowa, mozliwosc delikatnej pracy w 
zakresie powierzchni nacisku umozliwia swobodne wkrecanie.  
Kolor: zielony, czarny.

Zawartość:
1/4" 50 mm bity skrętne S-TX (otwór):  
       T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 50 mm bity skrętne, 6-kątne: H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm bity skrętne PH: 1, 2, 2, 3
1/4" 50 mm bity skrętne PZ: 1, 2, 2, 2
1/4" 50 mm bity skrętne płaskie: 3, 4, 4, 5, 6
1/4" 50 mm bity skrętne SQ: 1, 2, 3
1/4" 50 mm bity standardowe PZ/FL: 1, 1, 2, 2
1/4" 50 mm bity standardowe PH/FL: 1, 1, 2, 2
zestaw kluczy nasadowych: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
wiertła: 2, 3, 4, 5, 6
1 szt. FlexPlus śrubokręt z grzechotką

Zestaw srubokretów z grzechotka 
„FlexBagPro“

netto Zł

231,-

Art. nr. 104022-1
51-elem., Bit: 50 mm
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Stal Chrom-Vanadium, jakość przemysłowa, czarna kasetka z 
tworzywa z zamknięciem metalowym, 1/4-wtyk. 

Zawartość:
12 nasadek 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm, 
 1 Grzechotka, 
 2 przedlużki 50 i 100 mm, 
 1 Przedłużka elastyczna, 
 1 Adapter 3/8” x 1/4”,
 1 Uchwyt nasadowy, 
 1 Uchwyt wtykowy, 
 1 Przegub krzyżakowy, 
14 elementów śrubokrętowych: PH 1, 2 i 3, 
  wewnętrznych sześciokątów 3 – 4 – 5 – 6 – 8, 
  Tx 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30

Zestaw kluczy nasadowych

netto Zł

178,-

Art. nr. 110674
33-elem., 1/4“
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360° | 110672

Stal Chrom-Vanadium, jakość przemysłowa, czarna kasetka z 
tworzywa z zamknięciem metalowym. 

Zawartość: 59-elem.
12 1/4“ klucze nasadowe 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 –  
  9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm 
 2 1/4“ przedłużki 50 oraz 150 mm 
 1 przejściówka 3/8“ x 1/4“ do przedłużenia do  
  zastosowania jako T uchwyt
 1 1/4“ przegub kardana 
 1 bit-przejściówka 1/4“ 4-kąt na 1/4“ sześciokąt 
 1 1/4“ grzechotka 
13 1/2“ klucze nasadowe 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –  
  17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
 2 1/2“ przedłużki 75 und 250 mm 
 1 przejściówka 3/8“ x 1/2“ do przedłużenia do  
  zastosowania jako T uchwyt
 1 1/2“ przegub kardana 
 1 1/2“ grzechotka 
 1 śrubokręt z grzechotką Flex 
 1 przejściówka 1/4“ x 1/4“ x 50 mm 
 1 przejściówka 1/4“ x 1/4“ x 80 mm 
 4 bity 1/4“, 50 mm, PH 0 – 1 – 2 – 3 
 4 bity 1/4“, 50 mm, PZ 0 – 1 – 2 – 3 
 2 bity 1/4“, 50 mm, PZ/FL 1 – 2 
 4 bity 1/4“, 50 mm, płaski 3 – 4 – 5 – 6 mm 
 6 bitów 1/4“, 50 mm, sześciokąt wewnętrzny  
  2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 

Kasetka z kluczami nasadowymi „SocketFlex”

netto Zł

495,-

Art. nr. 110672
59-elem., 1/4“ + 1/2“
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360° | 110902

Klucz płaski przegubowo-grzechotkowy ze stali Chrom-Vanadium, 
powierzchnia zewnętrzna chromowana, polerowana, drobne tryby 
72 szt., z przegubem, 180° obrotowa głowica, DIN 3113, ISO 3318, 
w praktycznym boksie z tworzywa z metalowym zamknięciem 

Zawartość:  
rozmiary kluczy 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm

Zestaw kluczy płaskich -przegubowych z 
grzechotką „Flex”

Art. nr. 110902
8-elem., Rk: 8–19 mm

netto Zł

324,-

Końcówki do wkrętarek HAUPA są wykonane z wysokostopowej stali 
narzędziowej i w najwyższym stopniu utwardzane (H Rc 60 – 63).
Odznaczają się wysoką wytrzymałością i dokładnością tolerancji. 
Ich długa żywotność nawet przy mocnych zastosowaniach świadczy 
o ich jakości. 

Zawartość:
końcówki do wkrętarek, forma E 6,3, uchwyt 1/4”, 25 mm,  
rowek: 4,0 (0,5), 5,0 (0,8), 5,0 (1,0), 6,0 (1,0)
Phillips: 1, 2, 3, Pozidriv: 1, 2, 3, Tx: 10, 15, 20, 25
imbus: 4.0, 5.0, 6.0, uchwyt magnetyczny 60 mm 

Art. nr. 102210
17-elem.

netto Zł

33,-

„BitBox“, 17-częściowy
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4 w 1 | Klucz z grzechotką do nakrętek o 4 wielkościach.

• wielkości: 8 x 10 mm i 12 x 13 mm 
       10 x 13 mm i 17 x 19 mm
• 72 drobne zęby 2 grzechotek 
• przełączanie grzechotek dla biegu w prawo i w lewo
• dzięki 12-krotnemu uzębieniu można bez problemu odkręcać  
 śruby z łbem 4-, 6- i 12-kątnym oraz prawie już okrągłe nakrętki
• stal chromowo-wanadowa, chromowana
• wysoka wytrzymałość na obciążenie

Klucz z grzechotką 4 w 1 Art. nr. 110780
Wi: 8 x 10 mm | 12 x 13 mm

netto Zł

60,-

Art. nr. 110782
Wi: 10 x 13 mm | 17 x 19 mm

netto Zł

69,-
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Ostrza odłamywane, 10 sztuk, pasujące do art. 200209

• bardzo ostre ostrze do precyzyjnego cięcia
• pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych  
 noży uniwersalnych
• podwójne szlifowanie dla uzyskania maksymalnej ostrości
• maksymalna żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
• idealnie nadaje się do różnych materiałów
• ostrze powlekane w kolorze czarnym
• w pudełku z podajnikiem
• 8 segmentów
• 100 x 18 x 0,5 mm

Ostrza HAUPA Black Blades Art. nr. 200006
100 x 18 x 0,5 mm

netto Zł

23,-

10 x

do cięcia tworzyw sztucznych, tapet, kartonu, skóry, dywanów, 
z automatyczną blokadą ostrza, metalową prowadnicą ostrza, z 
miękkim uchwytem Softgrip, w komplecie 1 ostrze 18 mm, z auto-
matycznym chowaniem ostrza do ochrony przed skaleczeniami

Nóż uniwersalny, bezpieczny Art. nr. 200209
KB: 18 mm

netto Zł

30,-
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• kompaktowa
• bardzo mała i lekka
• bardzo mocna wiązka światła
• LED 3 Wat CREE XR-E
• 1xAAA bateria

LED latarka kieszonkowa „Mini Torch“ Art. nr. 130310
Dc: 20 x 92,5 mm

netto Zł

65,-

• długość wiązki: 50 m
• 50 Lm
• LED 1 Wat CREE
• z klipem
• 2 x AAA baterie

Art. nr. 130328
Dc: 14 x 143 mm

netto Zł

54,-

LED latarka kieszonkowa „Pen Torch“

Aircraft
Grade 

Aluminium

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

50
 m

2 x AAA

LED
1W
CREE

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

LED
3W

CREE XR-E

LED
1W
CREE
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• nastawny fokus do bliży i dali
• LED 3 Wat CREE XP-E
• 3x AAA baterie

LED latarka kieszonkowa „Focus Torch“ Art. nr. 130312
Dc: 34,4 x 115 mm

netto Zł

85,-

• IP67, szczelna, odporna na krótkie zanurzenie w wodzie  
 (wodoszczelna)
• 1 x włączenie 100% mocy świetlnej 
 2 x włączenie 30% mocy świetlnej
• LED 5 Wat CREE XP-G
• 4xAAA baterie

Art. nr. 130314
Dc: 40,5 x 141 mm

netto Zł

169,-

LED latarka kieszonkowa „IP67 Torch“

LED
3W

CREE XP-E

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

20
0 m

W
at

er
pr

oo
f  

    

     
                               W

aterproof

4 x AAA

LED
5W

CREE XP-G

Ø 40,5 x
141 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Focus

W
at

er
pr

oo
f  

    

     
                               W

aterproof

Aircraft
Grade 

Aluminium

10
0 m

IP65 3 x AAA Focus
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• Akumulatorek Li-Ion 2200 mAH 3,7 V
• zintegrowana ładowarka
• 1 x włączenie 100% mocy świetlnej 
 2 x włączenie 30% mocy świetlnej
• dodatkowy pojemnik na baterie
• ochrona przed rozładowaniem całkowitym
• LED 5 Wat CREE XP-G
• przewód do ładowania 230 Volt, przewód do ładowania KFZ
• pojemnik na baterie (alternatywne użytkowanie baterii)

LED latarka kieszonkowa „RC Touch“ Art. nr. 130316
Dc: 40,5 x 180 mm

netto Zł

264,-

• Akumulatorek Li-lon 1800 mAh 3,7 V
• LED 4 Wat
• ok. 200 Lumenów
• ok. 3 godzin świecenia
• ładowanie akumulatorka poprzez mikro USB port
• stopka do ustawiania pod kątem
• dwa magnesy do przymocowania
• zaczep do zamocowania i zawieszenia
• zawsze & wszędzie przy sobie

Art. nr. 130336
LED 4 Wat

netto Zł

122,-

Mini Lampka robocza „HUPlight4“

LED
5W

CREE XP-G

Ø 40,5 x
180 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
2200 mAh

3,7 V

Akku

Li-Ion
1800 mAh

3,7 V

Aircraft
Grade 

Aluminium

20
0 m

IP65

Akku

Li-Ion
2200 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

LED
4W

120 x
60 x

25 mm

200
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
1800 mAh

3,7 V

ABS 100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

+
3 h
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• zespolony akumulatorek Litowo-jonowy Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah 
• LED 10 Wat + LED 3 Wat 
• wysokiej jakości obudowa z tworzywa 
• do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą  
 rozbryzgową IP54
• ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 7000 K 
• moc światła 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED) 
• odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
• sprawność świetlna zmienna, 50% | 100% 
• czas działania
 10 W LED:  
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła  
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła 
 3 W LED: 
 - około 12 godzin przy 100 % natężenia światła  
 - około 24 godzin przy 50 % natężenia światła 
• czas ładowania dołaczoną ładowarką około 3,5 godziny 
• ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (5 V / 2 A DC) 
• 12 V kabel do ładowarki KFZ 
• przestawna stopka magnetyczna 
• z hakiem do zawieszenia 
• z klipsem na pasek
• wymiary: dł. 220 x sz. 57 x wy. 40 mm

LED lampka robocza „HUPlight10+3”

netto Zł

168,-

Art. nr. 130348
LED 10 W + LED 3 W

 

CRI
90

Akku

Li-Ion
6700 mAh

3,7 V

360° | 130348

LED
10+3

W
220 x
  57 x
40 mm

800
220 Lm

+
Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6700 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

+

3/12 

h

 

CRI
90

50 %

100 %
7000K
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Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Sensor

LED
3W

60 x
45 x

38 mm

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

kg
90 g

3 x AAA Sensor

 

CRI
90

50 %

100 %

 

CRI
90

2,5 h

• 3 W COB LED 
• materiał: ABS, PC 
• jasność 155 Lm
• odwzorowanie kolorów 90 CRI 
• na baterie (3 x AAA dołączone)
• strumień świetlny zmienny, 50% | 100% 
• czas pracy: 
  - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
  - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego 
• bardzo lekko wyważona lampa czołowa 
• automatyczne włączanie i wyłączanie dzięki  
 specjalnym sensorom 
• łatwa obsługa, np. w rękawiczkach roboczych 
• taśma na głowę z paskiem sylikonowym zapewnia  
 mocne trzymanie na kasku roboczym 
• wymiary: 60 x 45 x 38 mm
• waga: 49 g (bez baterii)

LED lampa czołowa „HUPflash155“

netto Zł

113,-

Art. nr. 130319
Dc: 60 x 45 x 38 mm



97... rozwiązania, które przekonują

• akumulator 3,7 V 1200 mAh litowo-polimerowy 
• 3 W COB LED 
• materiał: ABS, PC 
• jasność 155 Lm
• odwzorowanie kolorów 90 CRI 
• strumień świetlny zmienny, 50% | 100% 
• czas pracy: 
  - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
  - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego 
• kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony 
• czas ładowania ok. 4 h 
• bardzo łatwa do wyważenia lampa czołowa 
• automatyczne włączanie i wyłączanie dzięki  
 specjalnym sensorom 
• łatwa w obsłudze, np. w rękawicach roboczych 
• taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia  
 mocne trzymanie na kasku roboczym 
• wymiary: 60 x 45 x 38 mm
• waga: 73 g

LED lampa czołowa „HUPflash155+“

netto Zł

137,-

Art. nr. 130321
Dc: 60 x 45 x 38 mm

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

LED
3W

60 x
45 x

38 mm

155
Lm

Lifetime

30000
h

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

kg
73 g

ABS
PC Sensor

 

CRI
90

50 %

100 %
2,5 h

 

CRI
90

Sensor
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Akku

Li-Ion
2000 mAh

3,7 V

CREE
XML2

28 x
107 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
2000 mAh

3,7 V

kg
149 g

Al micro

USB

 

CRI
90

50 %

100 %
2,5 h

 

CRI
90

• akumulator litowo-jonowy 18650 3,7 V 2000 mAh
• można używać jako lampę czołową lub latarkę 
• CREE XML2 LED
• jasność 250 Lm
• odwzorowanie kolorów 90 CRI 
• 3 różne natężenia światła + tryb flash + tryb SOS
• stabilna obudowa z aluminium, miedzi i stali nierdzewnej 
• zmienny strumień świetlny, 50% | 100% 
• czas pracy:  
  - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego 
  - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego 
• czas ładowania ok. 4 h 
• zaczep do mocowania na torbach i pasku 
• taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia  
 mocne trzymanie na kasku roboczym 
• magnetyczna stopka 
• kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony 
• wymiary: 28 x 107 mm
• waga: 149 g

LED lampa czołowa „HUPflash250“

netto Zł

278,-

Art. nr. 130323
Dc: 28 x 107 mm



99... rozwiązania, które przekonują

• zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V/ 4,4 Ah 
• LED 10 Wat 
• wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z  
 osłonami narożnymi z tworzywa 
• do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą  
 rozbryzgową IP54
• ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K 
• moc światła 900 Lm 
• odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
• sprawność świetlna zmienna, 50% | 100% 
• czas działąnia:  
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła  
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła 
• czas ładowania dołaczoną ładowarką około 4,75 godziny 
• ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze  
 (Powerbank) 
• ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (5 V / 1 A DC) 
• 12 V ładowarka samochodowa 
• przestawna stopka
• wymiary: dł 170 x sz 121 x wy 43 mm

Naświetlacz ledowy „HUPlight10pro”

netto Zł

157,-

Art. nr. 130344
LED 10 Wat

Akku

Li-Ion
4400 mAh

3,7 V

LED
10W

170 x
 121 x
43 mm

900
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
4400 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

USB +
3 h

 

CRI
90

50 %

100 %

USB

 

CRI
90

360° | 130344

6500K
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

• zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V/ 4,4 Ah 
• LED 20 Wat 
• wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z  
 osłonami narożnymi z tworzywa 
• do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą   
 rozbryzgową IP54
• ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K 
• moc światła 1800 Lm 
• odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
• sprawność świetlna zmienna, 50% | 100% 
• czas działąnia:  
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła  
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła 
• czas ładowania dołaczoną ładowarką około 5 godzin 
• ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze  
 (Powerbank) 
• ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC) 
• 12 V ładowarka samochodowa 
• przestawna stopka
• wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm

Naświetlacz ledowy „HUPlight20pro”

netto Zł

240,-

Art. nr. 130346
LED 20 Wat

Akku

Li-Ion
4400 mAh

7,4 V

LED
20W

185 x
 135 x
43 mm

1800
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
4400 mAh

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

USB +
3 h

 

CRI
90

50 %

100 %

USB

6500K

360° | 130346

 

CRI
90
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• zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V/ 5,2 Ah 
• LED 30 Wat 
• wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z  
 osłonami narożnymi z tworzywa 
• do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą  
 rozbryzgową IP54
• ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K 
• moc światła 2500 Lm 
• odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
• sprawność świetlna zmienna, 50% | 100% 
• czas działąnia:  
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła  
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła 
• czas ładowania dołaczoną ładowarką około 5 godzin 
• ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze  
 (Powerbank) 
• ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC) 
• 12 V ładowarka samochodowa 
• przestawna stopka
• wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm

Naświetlacz ledowy „HUPlight30pro”

netto Zł

302,-

Art. nr. 130352
LED 30 Wat

Akku

Li-Ion
5200 mAh

7,4 V

LED
30W

185 x
 135 x
43 mm

2500
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
5200 mAh

7,4 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

USB +
3 h

 

CRI
90

50 %

100 %

USB

6500K

360° | 130352

 

CRI
90
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

HUPlightpro  
Crashtest

• uchwyt do mocowania lamp roboczych
• nadaje się do artykułu nr 130344, 130346, 130352
• supermocny magnes gwarantuje elastyczne mocowanie

Magnetyczny uchwyt do lampy

netto Zł

28,-

Art. nr. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm



103... rozwiązania, które przekonują

• zintegrowany akumulator litowo-jonowy 7,4 / 6,6 Ah
• LED 50 Wat
• ekstremalnie odporna obudowa z wysokoudarowego tworzywa  
 sztucznego
• do wewnątrz i na zewnątrz budynków, ochrona przed wodą  
 rozpryskową wg IP54
• doskonałe odzwierciedlenie kolorów, temperatura barwowa 6500 K
• moc świetlna 4000 Lm
• odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
• wydajność świetlna zmienna, 50%|100%
• czas pracy:  
 - ok. 2 godzin przy 100% wydajności 
 - ok. 4 godzin przy 50% wydajności
• czas ładowania ok. 2,5 godziny
• 2 x gniazdo z stykiem ochronnym: 220-240 V AC | maks. 3000 W
• ładowanie / źródło prądu zewnętrznych /innych urządzeń
• kabel: 5 m H07RN-F 3G 1.5 mm2
• hak do mocowania i zawieszenia
• rączki transportowe
• wymiary: Ø 280 x 260 mm

Oprawa kulista „HUPlight50combi”

netto Zł

460,-

Art. nr. 130360
LED 50 Wat

Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

LED
50W

 280 x
260 mm

4000
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

50/60

220 – 240 V

2 h
LED

50 %

100 % 5 m
6500K

2x

+2 x
Max: 3000 W
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90



104
haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

3 m

3 m

• wymiary: 115 x 115 x 300 cm 
• regulowana wysokość, maks. 3 m 
• Waga: 3,5 kg

Statyw do „HUPlight50combi“

netto Zł

276,-

Art. nr. 130361
Statyw, wysokość 3 m

idealna do średnio ciężkich prac w budownictwie, magazynowaniu 
towarów i transporcie, PSA zgodnie z kategorią 1 wytycznej  
89/686/EWG 

• świńska skóra rozcinana: oporna na gorąco i zimno, wysoka  
 odporność na ścieranie, dobra ochrona skóry
• grzbiet rękawicy z bawełny
• mankiet z płótna żaglowego 
• rozmiar standardowy 10,5

Skórzana rękawica robocza Art. nr. 120310
Rozmiar: 10,5

netto Zł

7,-



105... rozwiązania, które przekonują

1 
2

3
4

idealna do prac precyzyjnych i niskich obciążeń mechanicznych 

• włókno HPPE
• cienka warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach:  
 giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
• doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
• zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika  
 precyzyjna

Rękawica z tkaniny poliuretanowej

netto Zł

3,-

Art. nr. 120300/6
Rozmiar: 6

netto Zł

3,-

Art. nr. 120300/7
Rozmiar: 7

netto Zł

3,-

Art. nr. 120300/8
Rozmiar: 8

netto Zł

3,-

Art. nr. 120300/9
Rozmiar: 9

netto Zł

3,-

Art. nr. 120300/10
Rozmiar: 10

netto Zł

3,-

Art. nr. 120300/11
Rozmiar: 11

Nasze poliuretanowe rękawice ochronne służą ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z 
normą EN 388 i EN 420. Piktogram „Młotka” określa poziom odporności produktu. 

 Przykład:
 odporność na ścieranie  è 4
 odporność na przecięcie  è 5
 odporność na rozdarcie  è 4
 odporność na przekłucie  è 4
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HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

do wysokich obciążeń mechanicznych, dobre właściwości dzięki 3 
klasie odporności na przecięcia 

• włókno HPPE
• warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach:  
 giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie,  
 pewny chwyt
• doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
• zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika  
 precyzyjna z użyciem przedmiotów o lekko ostrych krawędziach

Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 3

dobre właściwości dzięki 5 klasie odporności na przecięcia, wysokie 
obciążenia mechaniczne 

• włókno HPPE
• gruba warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach:  
 giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
• doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
• zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika  
 precyzyjna z użyciem przedmiotów o ostrych krawędziach

Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 5

Le
ve

l 3
   

| 
   L

eve
l 3    |   Level 3    |    Level 3    |    Level 3    |

3

Le
ve

l 5
   

| 
   L

eve
l 5    |   Level 5    |    Level 5    |    Level 5    |

5

netto Zł

21,-

Art. nr. 120304/9
Rozmiar: 9

netto Zł

21,-

Art. nr. 120304/10
Rozmiar: 10

netto Zł

21,-

Art. nr. 120304/11
Rozmiar: 11

netto Zł

18,-

Art. nr. 120302/9
Rozmiar: 9

netto Zł

18,-

Art. nr. 120302/10
Rozmiar: 10

netto Zł

18,-

Art. nr. 120302/11
Rozmiar: 11
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Klej montażowy HUPfix+

• ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa
• do klejenia kanałów kablowych, puszek i kabli na murach,   
    drewnie i metalu
• bez konieczności wstępnego przyłożenia podczas prac nad  
    głową i na powierzchniach pionowych
• daje się malować

Art. nr. 170206
310 ml

Zastosowanie HUPFix+:
Klejenie metali, drewna i tworzyw sztucznych ze sobą i pomiędzy 
sobą w sektorze elektrycznym, budowlanym, przemyśle 
meblarskim, przy montażu kontenerów, obróbce blach, budowie 
urządzeń, klimatyzacji, budowie jachtów/łodzi, karoseriach, bu-
dowie pojazdów i okien. Możliwy do zastosowań w dziedzinach, 
gdzie silikon nie daje się obrabiać. Klej, który charakteryzuje się 
nie spotykaną do tej pory przyczepnością początkową. Z pomocą 
HUPfix+ można przyklejać także ciężkie elementy, takie jak kable, 
kamienie, drewno, kafelki i metale na sufitach i ścianach, gdzie 
tradycyjne kleje ustępują i zsuwają się. 
 

Właściwości:  
Klejone elementy muszą być czyste, wolne od oleju i tłuszczu. 
HUPfix+ nanieść jednostronnie, ustalić położenie i mocno 
przycisnąć. Klej chwyta natychmiast. Powłoka przyschnięta 
tworzy się po 10 do 15 minut. Prędkość twardnienia 3 mm/24 
godz. Odporność na temperaturę: -40 do +100°C (przez krótki 
czas 2-3 godz. do 130°C). Temperatura obróbki: +5 do +40°C.

Pistolet do kartuszy „Profi“

• do obróbki silikonem i polimerem w kartuszach

Art. nr. 170254
do kartuszy 310 ml

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

49,-

Netto Zł

76,-



109

Si
lik

on

• do szczelin giętkich wewnątrz i na  zewnątrz
• zgodny z DIN 18545 część 2
• odporny na starzenie, czynniki atmosferyczne i promieniowanie  
    UV, trwaleelastyczny

Silikon HUPsilicon przezroczysty Art. nr. 170200
310 ml

Silikon HUPsilicon biały Art. nr. 170202
310 ml

Zastosowanie HUPsilicon:
Do szczelin giętkich wewnątrz i na zewnątrz, szklenie okien i 
uszczelnianie fug łączących w oknach drewnianych, z tworzyw 
sztucznych i aluminium. Zgodny z normą DIN 18545 część 2. 
Bardzo dobra przyczepność na większości dostępnych na rynku 
powłokach malarskich i lakierach. 
 

Właściwości:
Trwaleelastyczny, odporny na starzenie, czynniki atmosferyczne 
i promieniowanie UV. Dający się malować. Bezzapachowy. Nie 
tworzący rys wczesnych. Dobra przyczepność na płytach roboc-
zych. Brak lepkości powierzchniowej. 
Odporność na temperaturę -50°C do +150°C. 
Temperatura obróbki +5°C do +40°C. 
Czas tworzenia się powłoki przyschniętej  
ok. 10 – 15 min (przy 23°C).

... rozwiązania, które przekonują

Klej sekundowy HUPsuperglue

• klej sekundowy z akrylatu cyjanowego
• skleja kombinacje tworzyw sztucznych i metali
• niska lepkość

Art. nr. 170226
20 g

Zastosowanie HUPsuperglue:
Klejone powierzchnie muszą być czyste, wolne od olejów i 
tłuszczów. Klej nanieść cienką warstwą jednostronnie i docisnąć 
sklejane elementy.

Netto Zł

35,-

Netto Zł

33,-

Netto Zł

19,-
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Sprej do znakowania HUPmark

• odblaskowy czerwony, żółty, różowy
• wspaniałe własności odblaskowe  oraz kryjące
• rozpyla w każdym położeniu
• szybkoschnący, trudnousuwalny odporny na warunki pogodowe

Art. nr. 170140
500 ml

Art. nr. 170141
500 ml

Art. nr. 170142
500 ml

Zastosowanie HUPmark: 
Powierzchnia pokrywana musi być sucha czysta i odtłuszczona. 
Rozpylać w temperaturze pokojowej.  Przed każdym użyciem 
mocno wstrząsać tak długo aż metalowa kulka wewnątrz 
pojemnika będzie swobodnie się poruszać. Po użyciu w pozycji 
pionowej  przycisk dozujący wcisnąć.
 

Właściwości:
Sprej znakujący dla przemysłu, rzemiosła, budownictwa itd.
Do szybkkiego, czystego i długotrwałego znakowania: betonu, 
drewna, muru, metalu, asfaltu, ziemi, kostki, szkła, ceramiki, itd.
Do znakowania i zaznaczania: przejść dla pieszych i przejazdów, 
obmiarów budowlanych,trakcji przewodowych.
• wolny od metali ciężkich ołowiu i kadmu
• szybkoschnący
• trudnozmywalny i odporny na warunki pogodowe

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

37,-

Netto Zł

37,-

Netto Zł

37,-



111... rozwiązania, które przekonują

Środki do smarowania i poślizgu na bazie wody Art. nr. 143344
500 ml

Art. nr. 143345
1.000 ml

Zastosowanie: 
Tarcie zostaje o 80% zredukowane i ułatwia poślizg 
kładzionego przewodu w każdej sytuacji. Po wyparowaniu wody 
główny składnik środka pozostaje i gwarantuje bezproblemowe 
wyciągnięcie starych przewodów jak również wprowadzenie no-
wych, nawet po latach w różnych warunkach temperaturowych.

Spray do montażu kabli HUPcable

• lekkie wsuwanie kabli
• ekstremalna redukcja tarcia
• oszczędność do 50% czasu i siły

Art. nr. 170174
400 ml

Zastosowanie HUPcable:
Przygotowane kable spryskać. Po wyparowaniu gazu 
napędowego (kilka sekund) wciągnąć kabel. 
 

Właściwości:
Ułatwia wsuwanie kabli do osłon peszli koryt.

Netto Zł

32,-

Netto Zł

37,-

Netto Zł

23,-
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Spray silikonowy HUPsil

• środek uniwersalny, poślizgowy i smarujący na bazie silikonu
• wodoodporny i odporny na temperaturę od -30°C do +200°C
• antystatyczny, antykorozyjny i nie przyjmujący wilgoci  

Art. nr. 170162
400 ml

Zastosowanie HUPsil:
Do eliminowania skrzypienia, pisków i odgłosów pracy urządzeń, 
pojazdów, łańcuchów. Jako środek poślizgowy i ochrona przed 
starzeniem. Do czyszczenia, pielęgnacji i ochrony metali, gumy 
i tworzyw sztucznych, do wsuwania profili gumowych i z tworzyw 
sztucznych, etc. 
 

Właściwości:
Spray silikonowy HUPsil jest środkiem uniwersalnym, 
poślizgowym i smarującym. Jest odporny na wodę, czynniki 
atmosferyczne i temperaturę od -30°C do +200°C. Działa 
antystatycznie i antypyłowo, smaruje i impregnuje wszystkie 
powierzchnie bez natłuszczania, antykorozyjny i nie przyjmujący 
wilgoci.  

Uniwersalny środek smarujący HUP40 400ml

• bezsilikonowy uniwersalny środek smarujący na bazie oleju
• luzuje poprzez oksydację zatarte połączenia mechaniczne
• przeciwdziała wilgoci, zapobiega prądom pełzającym, smaruje i  
    pielęgnuje

Art. nr. 170166
400 ml

Zastosowanie HUP40:
Luzuje i przywraca ruchomość wszelkim zatartym na skutek rdzy 
i oksydacji śrubom, sworzniom, nakrętkom, narzędziom, zawia-
som, mechanizmom, rolkom etc. Chroni i powleka wszystkie 
gładkie i odporne na rozpuszczalniki powierzchnie z metalu, 
tworzywa sztucznego, PVC, gumy etc. Odprowadza i usuwa wilgoć 
i rosę. Zapobiega prądom pełzającym i uchybowym w kablach, 
połączeniach elektrycznych i instalacjach, obudowach urządzeń, 
kablach zapłonowych, głowicach rozdzielacza zapłonu, etc. 
Smaruje i pielęgnuje mechanizmy precyzyjne, narzędzia, 
maszyny, urządzenia, zamki, szyny poślizgowe i prowadnice, 
rolki, sworznie, zawiasy, połączenia śrubowe, etc. Bezsilikonowy! 
Roztapia lód w zamkach, śrubach, przegubach i połączeniach 
śrubowych. 
 

Właściwości:
Uniwersalny spray wysokogatunkowy HUP40 do 1001 
zastosowań!

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

19,-

Netto Zł

23,-
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Video 170180

... rozwiązania, które przekonują

Zastosowanie HUPwetBlock:
Dzięki wyjątkowo skutecznie działającym komponentom 
składowym chronione są wszystkie rodzaje połączeń 
elektrycznych przed wilgocią oraz korozją. Woda oraz 
wilgoć są skutecznie wypierane. Właściwości działania 
produktu zachowane są nawet po kilku miesiącach od 
zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zapobiega 
długofalowo prądom pełzającym oraz zwarciom w: 
instalacjach oświetleniowych, przyłączach i uzbrojeniach, 
w maszynach i urządzeniach elektrycznych, pompach, 
domofonach, włącznikach i osprzęcie, połączeniach 
wtykowych i kontaktach, gniazdach wtykowych, 
rozdzielniach, połączeniach kablowych, rozdzielaczach, 
biegunach akumulatorów, silnikach elektrycznych, układach 
zapłonowych i wielu innych.

• chroni przed wilgocią wszystkie rodzaje połączeń elektrycznych
• wypiera wilgoć
• skutecznie i trwale zapobiega prądom pełzającym i oxydacji

Art. nr. 170180
400 ml

Sprej kontaktowy HUPwetBlock

Netto Zł

68,-
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Video 170102

Odtłuszczacz HUPdegreaser

• intensywne odtłuszczanie powierzchni
• usuwa kurz, brud, olej i tłuszcze
• szybko wyparowuje nie pozostawiając resztek

Art. nr. 170102
500 ml

Zastosowanie HUPdegreaser:
Usuwa kurz, brud, olej, ścier metalowy, a także wosk lub żywice z 
łączników wysokiego napięcia, instalacji klimatycznych, izolato-
rów antenowych, silników, wentylatorów, rozdzielnic, kabli, etc.    
 

Właściwości:
HUPdegreaser jest środkiem odtłuszczającym i czyszczącym do 
silnych zabrudzeń. Intensywne czyszczenie, szybkie wyparowanie 
środka bez pozostałości. 

środek do czyszczenia silników elektrycznych  
HUPelectroClean
• czyści przekaźniki, rozdzielacze, uzwojenia, styki i silniki
• usuwa kurz, brud, tłuszcz i pył węglowy
• wyparowuje nie zostawiając osadu

Art. nr. 170114
500 ml

Zastosowanie HUPelectroClean: 
Do usuwania kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, smarów i pyłu 
węglowego  ze styków elektromechanicznych, przekaźników, 
przewodów, rozdzielaczy, zwojów itp. Może być również stosowa-
ny do wstępnego czyszczenia pod lakierowanie. 
 

Zastosowanie:
Środek do czyszczenia silników elektrycznych HUPelectroClean 
jest mieszaniną wysokowartościowych węglowodorów i wspo-
magaczy czyszczących. Czyści nie pozostawiając plam i smug, 
ulatnia się po czyszczeniu nie tworząc osadu. 

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

19,-

Netto Zł

19,-
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E x

Spray ze sprężonym powietrzem HUPair

• usuwa kurz, brud i inne osady
• do chłodzenia i szukania wadliwych elementów budowlanych 
 

Art. nr. 170106
400 ml

Zastosowanie HUPair:
Spray HUPair służy do chłodzenia i wyszukiwania usterek w 
przegrzanych częściach.
Do usuwania kurzu, brudu i innych osadów z komputerów, 
klawiatur, technicznych elementów budowlanych, urządzeń biuro-
wych, kopiarek, drukarek, etc. 

środek do usuwania etykietek HUPlableEx

• usuwanie resztek klejów i etykiet bez pozostawiania osadów
• usuwa bitumen i świeże resztki pianek PU
• mocny i przyjazny dla materiałów

Art. nr. 170112
400 ml

Zastosowanie HUPlableEx:
Wolne od osadów usuwanie resztek klejów, etykiet, smarów, 
bitumenu, świeżej pianki PU i opornych zabrudzeń. Nadaje się do 
końcowego czyszczenia powierzchni metalowych (również przed 
lakierowaniem) w sektorze przemysłu, działalności gospodarczej 
i rzemiosła. 
 

Właściwości:
HUPlableEx jest mocny, pomimo to przyjazny dla materiałów, 
ulatnia się szybko i nie pozostawia osadów. 

... rozwiązania, które przekonują

Netto Zł

31,-

Netto Zł

32,-
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40 x

Spray testowy do wykrywania dymu HUPdetect

• symuluje bezpośrednio dym pożarowy
• możliwość przeprowadzenia ok. 150-200 testów
• szybki i niezawodny

Art. nr. 170404
200 ml

Zastosowanie HUPdetect:
Niech sprawdzą Państwo od czasu do czasu czujniki dymu!
Przykładowo niech Państwo sprawdzą raz w miesiącu działanie 
czujnika, aby wykluczyć jego defekt techniczny lub zanieczy-
szczenie.

Właściwości:
• symuluje bezpośrednio dym pożarowy
• wystarcza na ok. 150-200 testów
• szybki i niezawodny

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Przemysłowe ściereczki do czyszczenia

• tłuszcz, farbę, olej, smołę, atrament, sylikon, klej i więcej…
• Konieczne przy każdym czyszczeniu

Art. nr. 150601
40 x (17 x 25 cm)

Zastosowanie:
HAUPA ściereczki przemysłowe nadają się wyjątkowo skutecznie 
do czyszczenia rąk jak i narzędzi oraz zewnętrznych powierzchni 
roboczych. Usuwają szybko i bezpiecznie trudny do usunięcia 
brud jak tłuszcz, farba, olej, smoła, atrament, sylikon, klej oraz 
inne. Dzięki temu powinny być nieodzowne w warsztacie, biurze, 
w domu i podczas podróży. Te praktyczne chusteczki są zaim-
pregnowane nie zawierającym rozpuszczalników przemysłowym 
środkiem czyszczącym. Testowane dermatologicznie, przeznac-
zone dla skóry wrażliwej. Perforacja każdej chusteczki umożliwia 
bez problemowe wyjmowanie. Praktyczny stabilny pojemnik z 
klapką zamykającą zapobiega wysychaniu. 
Zawartość: 40 chusteczek, każda 17 x 25 cm 
 

Właściwości:
Usuwa bez trudu: tłuszcz, farbę, olej, smołę, atrament, sylikon, 
klej i więcej…

Netto Zł

49,-

Netto Zł

28,-
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• miękka Elaston-PET-szczecina
• korpus drewniany  
    nielakierowany
• 29 cm
• trzonek z otworem do  
    zawieszenia

Art. nr. 393000
29 cm

Zmiotka krótka Zmiotka krótka

• miękka szczotka kokosowa
• korpus drewniany  
    nielakierowany
• 29 cm
• trzonek z otworem do  
    zawieszenia

Art. nr. 393038
29 cm

• miękka Elaston-PET-szczecina
• korpus drewniany  
    nielakierowany
• 43 cm
• trzonek z otworem do  
    zawieszenia

Art. nr. 393002
43 cm

Zmiotka długa

• miękka szczotka kokosowa
• korpus drewniany nielakie 
    rowany
• 43 cm
• trzonek z otworem do  
    zawieszenia

Art. nr. 393040
43 cm

Zmiotka długa

• z metalu
• malowana na czarno
• rączka drewniana z otworem  
    do zawieszenia  
• solidne wykonanie
• 450 x 230 mm

Art. nr. 393006
450 x 230 mm

Szufelka

Wyjątkowo mocny klej,  
UV-odporna
 
• 50 m

Art. nr. 393014
38 mm x 50 m

Taśma klejąca tkana

Art. nr. 393016
50 mm x 50 m

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

10,00
Netto Zł

5,-

Netto Zł

13,00
Netto Zł

10,-

Netto Zł

17,00
Netto Zł

30,-

Netto Zł

40,-
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Zmiotka krótka
29 cm

43 cm
Zmiotka długa

38 mm x 50 m

• z tworzywa
• 12 l
• kabłąk metalowy

Wiadro budowlane

• z tworzywa
• 20 l
• kabłąk metalowy

Wiadro budowlane

Art. nr. 300102
12 l

Wchłaniająca, antypoślizgowa 
dzięki PE- foli antypoślizgowej, 
zapobiega przenikaniu farby 
lub wilgoci, dla wszystkich prac 
rzemieślniczych, remontów, 
robót budowlano-murarskich, 
łatwa do rozścielania, do 
wielokrotnego użytku, brud 
na ubraniu i obuwiu nie jest 
roznoszony.

• 1 x 10 m

Art. nr. 393028
1 x 10 m

Multi-filc

Art. nr. 300115
20 l

• LDPE  
• rolka 5 worków 
• 75 l 
• 100 my  
• 575 x 1000 mm

Art. nr. 393018
575 x 1000 mm, 5x

Worek na drobny  
gruz budowlany

• Wiadro budowlane 12 l
• Rękawice PU chroniące przed  
    przecięciem poziom 5
• Zmiotka krótka
• Szufelka
• Worek na drobny gruz  
    budowlany
• Worek na śmieci extra

Art. nr. 393107
6-elem.

Wiadro budowlane Set

• LDPE 
• rolka 10 worków 
• 120 l 
• 50 my • 700 x 1100 mm

Art. nr. 393020
700 x 1100 mm, 10x

Worek na śmieci extra

... rozwiązania, które przekonują

50 mm x 50 m

Netto Zł

12,-
Netto Zł

58,-

Netto Zł

21,-

Netto Zł

16,-
Netto Zł

81,-

Netto Zł

16,-
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max. 
150 
kg

Szerokie zastosowanie, łatwa w transporcie i przechowywaniu 
dzięki możliwości składania

Właściwości:
• 2 pojedyncze stopnie z każdej strony + 1 stopień główny
• ryflowana powierzchni stopni zabezpiecza przed poślizgiem
• po rozłożeniu platforma osiąga wyskokość 59 cm
• niski ciężar 2,5 kg dzięki zastosowaniu odpornego aluminium
• obciążenie do 150 kg
• blokada 
• antypoślizgowe nóżki

Art. nr. 392810
wysokość: 59 cm

Aluminiowa drabina platformowa

Art. nr. wysokość stopnie szerokość ciężar

392810 590 mm 2 x 3 400 x 560 mm 2,5 kg

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

148,-
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EN 131max. 
150 
kg

idealne do transportu na minimalnej powierzchni, mogą być 
używane jako drabiny stojące i przystawne 

Właściwości: 
• poprzecznice gwarantujące pewne oparcie
• uchwyt do transportu
• Dwustopniowa podpórka na nogi może być rozsunięta lub  
     pozostać w drabinie.
• ukośne, antypoślizgowe stopki zapewniają właściwe ustawienie
• blokada zapewnia bezpieczne składanie drabiny

Art. nr. 392804
długość: 2,3 m

Aluminiowe teleskopowe drabiny stojące

Art. nr. 392806
długość: 3,0 m

Art. nr. długość stopnie wsunięta szerokość ciężar

392804 2,3 m 6+2 0,74 m 0,69 m 14,5 kg

392806 3,0 m 8+2 0,79 m 0,76 m 20 kg

... rozwiązania, które przekonują

Netto Zł

1.841,-

Netto Zł

2.353,-
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EN 131max. 
150 
kg

idealna do transportu

Właściwości:
• regulowana nastawa wysokości za pomocą wygrawerowanych 
    laserowo wskazań wysokości na stopniach
• obszerna, stabilna poprzecznica (artykuł 392802)
• więcej bezpieczeństwa i komfortu dzięki poszerzonym stopniom  
     i rowkom antypoślizgowym
• wygodne składanie, lekka obsługa nawet mokrymi rękami
• blokada zapewnia bezpieczne składanie drabiny
• gumowe kapturki na stopkach i na górnym końcu

Art. nr. 392800
długość: 2,6 m

Aluminiowa teleskopowa drabina przystawna

Art. nr. 392802
długość: 3,8 m

Art. nr. długość stopnie wsunięta szerokość ciężar

392800 2,6 m 9 0,72 m 0,49 m 8,1 kg

392802 3,8 m 13 0,86 m 0,88 m 15 kg

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Netto Zł

1.192,-

Netto Zł

1.637,-
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Nasze drabiny są produkowane zgodnie z normą EN 131 i sprawdzane. Nadają się zarówno do użytku domowego, 
jak i profesjonalnego. Testy wytrzymałości, jak np. 4000 cykli  teleskopowego rozciągania i inne ekstremalne 
obciążenia, jak np.  test obciążenia zmiennego najwyższego szczebla z wykorzystaniem 50.000 cykli kontrolnych 
to tylko znikoma część wymogów, jakie muszą zostać w pełni spełnione. 
Wysokie wymagania jakościowe sprawiają, że nasze drabiny są doskonałym towarzyszem  
każdego profesjonalisty.

Informacja | klasyfikacja drabin
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... rozwiązania, które przekonują
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Polska
HAUPA Polska Sp. z o.o.
ul. Norwida 11
55100 Trzebnica
Tel.: +48 (0)71 3874813
Fax: +48 (0)71 3874814
E-Mail: haupa@haupa.pl
www.haupa.pl

Grupa HAUPA
www.haupa.com
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