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ZESTAW PROMOCYJNY
Zestaw śrubokretów „HUPslim” + LED lampa czołowa „HUPflash155+“

do wyczerpania zapasów!

Art. nr. 102999/Z3
Zestaw: 7-elem.Oferta specjalna HAUPA

W aktualnej promocji HAUPA oferuje dwa szczególnie popularne 
produkty w jednym zestawie w specjalnej cenie.

Wkrętaki HUPslim (nr art. 102999) sięgają głębiej dzięki 
zmniejszonej średnicy grotu i posiadają zintegrowaną pełną 
izolację. Wszystkie groty są wykonane z wysokiej jakości stali 
molibdenowo-wanadowej, mają matowe chromowane wykończenie 
i są powlekane polipropylenem pokrytym czerwoną powłoką. 
Ergonomicznie ukształtowana, dwukomponentowa rękojeść z 
materiału PP/TPE zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy 
optymalnym przenoszeniu siły. Każdy wkrętak jest indywidualnie 
testowany zgodnie z normą IEC 60900 i odpowiednio znakowany.

Latarka czołowa LED „HUPflash155+“ (nr art. 130321) jest 
wyposażona w specjalne czujniki – bezdotykowe włączanie i 
wyłączanie jest możliwe za pomocą zwykłego gestu ręki. Opaska 
na głowę z wewnętrznym silikonowym wykończeniem zapewnia 
bezpieczne dopasowanie do hełmów roboczych. 

Pozostałe cechy:
• akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 1200 mAh
• jasność 155 lm
• współczynnik oddawania barw 90 CRI

Zdobądź specjalny zestaw –    
tylko do wyczerpania zapasów!

Szczegóły dotyczące obu produktów na odwrocie!

... rozwiązania, które przekonują

Netto Zł

150,00



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

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V Sensor

 

CRI
90

reduced

reduced

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

• 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+“

Art. nr. 102999
SL / PH

Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno- 
wanadowej, hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola każdej sztuki 
osobno, 6-elem. 

HUPslim 
Śrubokręty ze zredukowaną średnicą klingi i zintegrowaną 
izolacją ochronną. Głęboko osadzone śruby będą łatwiej 
dostępne dzięki zredukowanej średnicy klingi.

Zawartość: po 1 śrubokręcie płaskim HUPslim 3,5 x 100 mm,  
4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 śrubokręcie  
HUPslim Phillips rozmiary 1 oraz 2

Zestaw śrubokretów w 
„HUPslim” 1000 V

... rozwiązania, które przekonują
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.Pi
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Hurtownia elektryczna: Grupa HAUPA
www.haupa.com
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