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Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka 
spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 18 narzędzi.
Walizka: 220028 „Start-up S“ 

Zawartość: 18 części
• śrubokręt płaski dla elektryków 2K-VDE
    2,5 x 75 mm, 4,0 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*
• obcinak boczny 2K-VDE 160 mm*
• szczypce telefoniczne odgiete 2K-VDE, 200 mm*
• nóż do kabli 2K-VDE, proste ostrze
• szczypce do zdejmowania izolacji Super Plus 0,2 - 6 mm²
• narzędzie do zdejmowania osłon 8 - 28 mm²
• komplet kluczy imbusowych z głowicą kulkową, 9 części,
    1,5 - 10 mm, ekstra długie
• klucz do szafek rozdzielczych „HUPkey“
• piła ręczna ze sztywnym uchwytem
• młotek ślusarski 300 g
• ołówek stolarski
• taśma miernicza 3 m

*High leverage = przekładnia dźwigniowa 
(szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują  
oszczędność użytej siły do 50%)

Walizka narzędziowa „Start-up Go“

06.2016

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka 
spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 14 narzędzi.
Walizka: 220028 „Start-up S“ 

Zawartość: 14 części
• śrubokręt dla elektryków 2K-VDE 2,5 x 75 mm
• śrubokręt dla elektryków 2K-VDE 4,0 x 100 mm
• śrubokręt dla elektryków 2K-VDE 5,5 x 125 mm
• śrubokręt krzyżakowy 2K-VDE PH, rozmiar 1 + 2
• kombinerki 2K 180 mm*
• obcinak boczny 2K 160 mm*
• szczypce telefoniczne 2K 200 mm*
• narzędzie do zdejmowania osłon „Allrounder“ 4 - 15 mm
• piła kieszonkowa 150 mm, z brzeszczotem
• młotek ślusarski 300 g
• nóż do kabli z rękojeścią z tworzywa sztucznego
• ołówek stolarski
• taśma miernicza 3 m

*High leverage = przekładnia dźwigniowa 
(szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują  
oszczędność użytej siły do 50%)

Walizka narzędziowa „Start-up Light“

06.2016

Netto Zł

14-elem., 460 x 180 x 310 mm

688,00

Art. nr. 220269

Netto Zł

18-elem., 460 x 180 x 310 mm
Art. nr. 220267

878,00



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 31.01.2017 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.
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Netto Zł

24-elem., 460 x 180 x 310 mm

1.340,00

Art. nr. 220268

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka 
spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 narzędzi.
Walizka: 220028 „Start-up S“ 

Zawartość: 24 części
• 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

*High leverage = przekładnia dźwigniowa 
(szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują  
oszczędność użytej siły do 50%)

Walizka narzędziowa „Start-up Max“

06.2016

Netto Zł

maks. do Ø 45 mm 

1.261,00

Art. nr. 200199

Zakres:  kable Cu-Al zbrojone stalą maks. do Ø 45 mm
Długość: 430 mm 
Waga:  1,7 kg

• bardzo lekkie cięcie dzięki kombinacji przekładni zapadkowej  
    i długich rękojeści
• hartowane rękojeści pokryte powłoką odporną na uderzenia
• płyty tnące ze stali ulepszonej cieplnie szlifowane czołowo 
• możliwe odblokowanie nożyc w każdej pozycji tnącej
• każda część wymienna pojedynczo

Nożyce do ciecia kabli z przekładnią zapadkową 
„SCAR45“ do kabli SWA

05.2016
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Netto Zł

78-elem., 490 x 375 x 100 mm

1.058,00

Art. nr. 104090

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

Zawartość: 78 części
• 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 0,25 - 2,5 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 160 x 115 x 40 mm

*High leverage = przekładnia dźwigniowa 
(szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują  
oszczędność użytej siły do 50%)

Walizka narzędziowa „ElektroCombo“

06.2016

Netto Zł

8-elem., RK: 2 - 10 mm

134,00

Art. nr. 100961

ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej długości,  
chromowane, rękojeść dwukomponentowa. 

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

06.2016

Komplet śrubokrętów imbusowych z  
rękojeścią w kształcie T 
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Netto Zł

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

49,00

Netto Zł

9-elem., RK: 1/16 – 3/8"
Art. nr. 100967

49,00

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

Zawartość w jednostkach metrycznych: 9 części,  
rozmiary kluczy: heks. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

Zawartość w jednostkach AF: 9 części,  
rozmiary kluczy: heks. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 -  
3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

Zestaw kluczy imbusowych  
kątowych ekstra długie

06.2016

HAUPA - System Vario Plus z wymiennymi, izolowanymi klingami, zin-
tegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych, zestaw szczypiec 
VDE i wskaźnik napięcia VDE/GS. 

Zawartość: 30 części
• 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 

*High leverage = przekładnia dźwigniowa 
(szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują  
oszczędność użytej siły do 50%)

Video 102050

Miejsce na rękojeść 
dynamometryczną06.2016

Netto Zł

30-elem., 410 x 310 x 85 mm
Art. nr. 102052

642,00

System śrubokrętów z  
wymiennymi klingami „VarioPro” 1000 V
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Netto Zł

32-elem., 85 x 195 x 32 mm
Art. nr. 102212

69,00
Mocna, czarna skrzyneczka z polipropylenu, zawias szpilkowy na całej 
długości gwarantuje najwyższą stabilność.
Komplet bitów specjalnych najwyższej jakości S2!
1/4" = 25 mm bit 

Zawartość: 32 części
• 1/4" 25 mm Power bits PH: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3
• 1/4" 25 mm Power bits PZ: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3
• 1/4" 25 mm Power bits Tx: T10, T15, T20, T25
• 1/4" 25 mm Power bits Hex: H3, H4, H5, H6
• 1/4" 25 mm Power bits R: 1, 2, 3

HAUPA „BitBox+“

Netto Zł

9-elem., 85 x 195 x 57 mm

111,00

Art. nr. 104030

Mocne, czarne pudełko z polipropylenu, zawias szpilkowy na całej 
długości gwarantuje najwyższą stabilność. Wkrętak grzechotkowy 
prawo/lewo. Przestawny kąt roboczy 180°. 
Zestaw bitów do zabezpieczeń i specjalnych najwyższej jakości S2! 
Uchwyt wkrętowy z szybkim wyrzutem i dwukomponentowa rękojeść 
zapewniają pewną i wygodną pracę. Ergonomiczny kształt i strefy 
miękkie w miejscach nacisku umożliwiają łatwe wkręcanie. Z otworem 
do zawieszania. Tylko do bitów 1/4" = 50 mm.

Zawartość: 9 części
• 1/4" 50 mm Power bits SL: 4, 6
• 1/4" 50 mm Power bits PZ: 1, 2
• 1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 + 2
• 1/4" 50 mm Power bits heks. H5, H6
• 1 szt. wkrętak grzechotkowy „FlexPlus“

Wkrętak grzechotkowy „FlexBox“ 

06.2016

06.2016

25 mm

50 mm
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Netto Zł

49 x 49 x 72 mm
Art. nr. 221134

2,00
ABS, kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatrzaskową w 
płycie spodniej 

Pudełko 49 x 49 x 72 mm

Netto Zł

49 x 98 x 72 mm
Art. nr. 221135

2,00
ABS, kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatrzaskową w 
płycie spodniej 

Pudełko 49 x 98 x 72 mm

Netto Zł

98 x 98 x 72 mm
Art. nr. 221136

4,00

Netto Zł

98 x 148 x 72 mm
Art. nr. 221137

5,00
ABS, kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatrzaskową w 
płycie spodniej 

Pudełko 98 x 148 x 72 mm

Netto Zł

400 x 300 mm
Art. nr. 221138

14,00
polipropylen 

Płyta spodnia do mocowania 

z czarnego tworzywa sztucznego, na 2 skrzynki asortymentowe  
art. nr 221131 

Stojak SysCon

z czarnego tworzywa sztucznego, zawiera pudełka na małe elementy

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

Skrzynka asortymentowa z zamkami metalowymi 
wyposażona w pudełka 

ABS, kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatrzaskową w 
płycie spodniej 

Pudełko 98 x 98 x 72 mm

Netto Zł

493 x 367 x 248 mm
Art. nr. 221132

180,00

Netto Zł

16-elem., 414 x 338 x 79 mm
Art. nr. 221131

92,00
05.2016

05.2016

05.2016

05.2016

05.2016

05.2016

09.2016

Dostawa bez skrzynek asortymentowych! 
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Grupa HAUPA
www.haupa.com

HAUPA demo

HUPchemie
Czyszczenie

Netto Zł

500 ml
Art. nr. 170126

46,00

Netto Zł

3.000 ml
Art. nr. 170127

83,00

Netto Zł

10.000 ml
Art. nr. 170128

226,00

Netto Zł

dozownik do butelki 3 litrowej 
Art. nr. 170129

180,00
• pasuje do artykułu nr: 170127 
• rurka ze stali szlachetnej

Dozownik do HUPsoap, 3 litry 

PL

Sposób użycia mydła HUP:
Kilka gramów mydła wetrzeć w suchą skórę, dodać trochę wody i 
następnie gruntownie zmyć.
Proszę stosować oszczędnie i zamówić specjalny dozownik. 

Właściwości:
HUPsoap służy do usuwania najbardziej opornych zabrudzeń, jak 
np. resztki świeżych farb i klejów, oleje, smary, smołę, bitumen, 
żywice etc.

Specjalny krem czyszczący do usuwania najbardziej opornych 
zabrudzeń, jak np. świeże resztki farb i klejów, oleje, smary, smoła, 
bitumen, żywice etc. 

• zawiera mikrogranulki trące na bazie mączki poliuretanowej
• wnika w pory i łagodnie czyści
• natłuszcza
• wydajny w użyciu
• biodegradowalny

Krem do czyszczenia rąk  
„HUPsoap“ 

04.2016

04.2016
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