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HAUPA Akcja Mikołajkowa

wycz do
zapaerpania
sów!

Satysfakcja gwarantowana dla każdego montera!

Szczegóły o produktach na odwrocie!

HAUPA Akcja Mikołajkowa
Szukasz idealnego prezentu na Mikołajki?
Atutem pierwszej Akcji Mikołajkowej HAUPA jest zestaw, który ucieszy
każdego. Zamów i zagwarantuj sobie idealny prezent Świąteczny!

Art. nr. 300065
Zestaw: 6-elem.
Netto Zł

135,00

Zawartość w dopasowanym worku Mikołajkowym:
130319 LED lampa czołowa „HUPflash155“
100927 Zestaw kluczy imbusowych długich, z głowicą kulkową,
		 9 elem., 1,5 – 10 mm
200155 Nożyce uniwersalne z miękką rączką, 140 mm
2980 Nóż uniwersalny
200006 Podajnik ostrzy HAUPA „Black Blades“, 18 mm, 10 sztuk
101504 Otwieracz do kapsli
wiz. zbliżona

haupa.com

... rozwiązania, które przekonują

Art. nr. 130319
60 x 45 x 38 mm

LED lampa czołowa „HUPflash155“
• 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)

3W
2,5 h

60 x
45 x
38 mm

Lifetime
155 30000
Lm
h

3 x AAA

Sensor

ABS
PC

Sensor

• wysoka wydajność cięcia przy niskim nakładzie siły
• przeznaczone do cięcia przewodów max. 25 mm²
• antyślizgowe dzięki żłobkowanym oczkom
rękojeści Soft-Grip
• ergonomiczne (dwa komponenty)
• przyrząd do zdejmowania izolacji
• mikro-ząbki
• nierdzewne

Nóż uniwersalny

Art. nr. 2980
160 x 45 x 25 mm

• ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękkim
tworzywem sztucznym
• posuw ostrza z automatyczną blokadą
• dalsze odłamywane ostrza zamienne w uchwycie
• kolor: żółty, czarny

kg
90 g
50 %

CRI
90

Art. nr. 200155
Dc: 140 | 25 mm²

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

CRI
90

LED

Nożyce uniwersalne z miękką rączką

Podajnik ostrzy HAUPA „Black Blades“

100 %

Art. nr. 200006
100 x 18 x 0,5 mm

Ostrza odłamywane, 10 sztuk, pasujące do art. 200209
i do art. 2980
Art. nr. 100927
Wi: 1,5 - 10 mm

Zestaw kluczy imbusowych
długich, z głowicą kulkową
ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej
długości, niklowane, metryczne, z głowicą kulkową, w
odchylanym uchwycie, kolory: czarny, zielony
Zawartość w jednostkach metrycznych:
rozmiary kluczy: heks. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

• 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

10 x

Otwieracz do kapsli

Art. nr. 101504
Dc: 158 mm

• otwieracz do kapsli, chromowany
• sprawdzona 2-komponentowa rękojeść
• otwór do zawieszenia
• kolor: zielony, czarny

Grupa HAUPA
www.haupa.com
Pieczątka firmowa

HAUPA W4B1APN - 6.000/PL

Hurtownia elektryczna:

... 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.

