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HAUPA walizki narzędziowe
dla uczniów 2022
Rozpocznij naukę z jedną z dwóch walizek HAUPA!

haupa.com

GOTOWY NA INNOWACJE I SATYSFAKCJĘ PRZY OPTYMALIZACJI
SYSTEMÓW I PROCESÓW?
Od początku doskonale wyposażony w nauce zawodu elektronika w/do inteligentnych budynków z torbą serwisową
HUPsmartHome.
Torba serwisowa oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby aktywnie kształtować cyfryzację i transformację energetyczną. Nasze
narzędzia są idealnym towarzyszem w przełamywaniu nowych szlaków w branży elektrycznej.

Art. nr. 220805
30-elem.

Torba serwisowa „HUPsmartHome”
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: czarny z zielonymi szwami. Torba 220292.
Zawartość:
• kombinerki 180 mm*
• obcinak boczny 160 mm*
• szczypce półokrągłe odgięte 45° 160 mm*
• zestaw śrubokretów „HUPslim” 1000 V, Phillips, 6-elem.
• zestaw śrubokretów „HUPslim” 1000 V, PZ/FL 1 + 2
• ściągacz izolacji „Allrounder” 4 – 15 mm²
• ściągacz powłok „Top Coax Plus” 4,8 – 7,5 mm²
• taśma perlonowa do wciągania kabli, 15 m x 3 mm
• uniwersalny klucz do szafki rozdzielczej „HUPkey”
• szczypce nastawne 170 mm
• miara składana
• lekka poziomica metalowa 400 mm
• ołówek ciesielski
• młotek ślusarski 300 g
• przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
• dwubiegunowy wskaźnik napięcia „Basic +”
• praska zaciskowa „HUPsquare10” 0,08 – 10 mm²
• praska do wtyków RJ typu Western
• nóż monterski
• przyrząd do zakładania kabli LSA
• piła kieszonkowa „PUK” składana
• zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBag”
• ESD – obcinak boczny

Netto Zł

1.931,Polyester 1680 D

reduced

MAX

≤50%

MIN

8,48 kg

* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

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 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Art. nr. 220255
24-elem.

Walizka narzędziowa „HUPactive“
Walizka z twardego tworzywa, czarna, 2 płyty narzędziowe i kieszeń na dokumenty w
całości wyjmowane, zamykana, dwa kluczyki, dno z możliwością dowolnej konfiguracji
aluminiowymi przekładkami, wzmocnione metalem naroża walizki jako dodatkowe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem (walizka 220030)
Zawartość:
• VDE śrubokręt dla elektroników 1000 V
3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
• VDE śrubokręt krzyżakowy PH, rozm. 1 + 2
• VDE śrubokręt krzyżakowy PZ, rozm. 1 + 2
• VDE nożyce do przewodów 160 mm*
• VDE obcinak boczny 160 mm*
• VDE szczypce telefoniczne 200 mm*
• ściągacz izolacji „Basic“ 0,5 – 4 mm²
• ściągacz powłok „Basic“ bez klingi hakowej 8 – 28 mm²
(bezpieczniejsza praca dla początkujacych)
• VDE nóż do przewodów 50 mm
• wskaźnik napięcia TÜV-badanie 0426/72
• poziomica magnetyczna do szaf, rozdzielni 225 mm
• piłka ręczna do metalu PUK
• młotek ślusarski 300 g
• szpachelka malarska 40 mm
• foremka do gipsu
• pędzel przemysłowy, rozm. 4
• miara składana 2 m
• ołówek ciesielski

Netto Zł

900,-

MAX

≤50%

MIN

Szczegóły wyposażenia na odwrocie!

* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

GRATIS dołączony!

9,62 kg

220255 | 360°

Praska do zaciskania końcówek
tulejkowych „HUPsquare10“
do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku,
automatyczne dopasowanie do przekroju, możliwość
odblokowania w każdej pozycji zacisku, gwarancja
wykonania połączenia wg. DIN, duże przełożenie i
ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy,
zacisk czworokątny.
Art. nr. 212804

0,08 – 10
mm²

≤2x4
mm²

... rozwiązania, które przekonują

Kąt otwarcia powyżej 90°ᴼ
zapobiega nagłemu zamknięciu

Solidne przegródki wykonane z
aluminium (możliwość dowolnej
konfiguracji)

Dwie płyty narzędziowe
łącznie z 37 kieszeniami i
przegrodą na dokumenty
(zdejmowane niezależnie
od siebie)

Wzmocnione naroża z metalu
(ze zintegrowaną stopą od spodu)

W zastawie pasek naramienny dla
większego komfortu noszenia

Grupa HAUPA
www.haupa.com
Pieczątka firmowa

HAUPA W4B25L - 3.000/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 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

