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HAUPA „Tool Jacket”
Profesjonalna kamizelka ułatwiająca szybki dostęp do narzędzi.
Kamizelka dla instalatora wyposażona w 10 narzędzi.
Zapinana na mocny zamek błyskawiczny, kieszenie zewnętrzne, kieszeń na dokumenty z tyłu.
Szczególnie przydatna do prac w wyższych temperaturach.
Materiał: ekstra mocny 600D Polyester. Kolor czarny z zieloną lamówką. Szerokość 500 mm, długość 580 mm.
Wyposażenie:
• Śrubokręt płaski dla elektryka 2-K VDE
• 3 śrubokręty dla elektryka 75, 100, 125 mm VDE
• Śrubokręt krzyżakowy Philips 80 mm 2-K VDE
• Kombinerki 2-K
• Obcinak boczny 2-K
Kieszeń na
• Wskaźnik napięcia “Basic”
drobiazgi
• Nożyce dla elektryka
• Młotek ślusarski 300 g

ć!
Nowoś
Kieszeń na telefon komórkowy

• Nie ześlizgujące się pasy
naramienne
• Podszewka siatkowa
przepuszczająca powietrze
• 2 tylne kieszenie na dokumenty
• 5 kieszeni na śrubokręty
(gumowa taśma zabezpieczająca)
• 1 kieszeń na długopis,
• 1 kieszeń na telefon komórkowy
(zapięcie na rzepę)
• 1 kieszeń na nożyce (gumowa
taśma zabezpieczająca)
• 2 kieszenie na obcęgi (zapięcie
na zatrzask)
• 1 kieszeń na próbnik napięcia
(zapięcie na rzepę)
• 1 kieszeń na drobne elementy
(zapięcie na rzepę)
• pętla na młotek

Art. nr.
22 05 60

Q

DIN EN ISO 9001

ZERTIFIKAT

Zestaw
10-elementów

Kolor
zielony, czarny

Wielkość
500 x 580

Sztuk
1

...rozwiązania, które przekonują
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HAUPA Tool bags
HAUPA Tool belt „Tool Pouch”

Właściwości „Tool bag“

7 kieszeni porządkujących Państwa narzędzia, pętla na młotek i uchwyt ułatwiający
założenie na pasek. Materiał: ekstra wzmocniony 600 D Polyester,
Kolor: zielony, czarny

Nowość!
Zawartość:
• 2K-kombinerki
• 2K-śrubokrętów dla elektryka
• 2K-śrubokręty krzyżakowe PH
• Szczypce do ręcznego zdejmowania izolacji
• Wskaźnik napięcia VDE/GS

Art. nr.
22 01 03
22 05 06

Zestaw
pusta
5-elementów

DxSxW
150 x 30 x 260
150 x 30 x 260

Cięźar
300
500

Sztuk
1
1

HAUPA Torba z paskiem Tool belt „Standard”
8 kieszeni do segregowania narzędzi, wzmocniona główna przegroda, nity stalowe w miejscach
największych obciążeń zapewniają maksymalną wytrzymałość, duża kieszeń przednia na
gwoździe albo taśmę mierniczą, pętla na młotek, oraz uchwyt na taśmy, przestawny pasek
dla części od 1,35 cm, materiał: specjalnie umacniany poliester 600 D, wymiary: 200 x 100
x 300 mm (długość x szerokoś x wysokość), kolor: zielony, czarny
Zawartość:
• 2K-Szczypce kombinerki 200 mm
• 2K-szczypce do cięcia drutu 160 mm
• 2K-śrubokrętów dla elektryka
• 2K-śrubokręty krzyżakowe PH
• 2K-śrubokręty krzyżakowe PH
• Młotek ślusarski 300 g
• Nóź do kabli fazowych
• Miara zwijana

Art. nr.
22 01 05
22 02 13

Zestaw
pusta
8-elementów

Nowość!

Art. nr.
22 00 61
22 05 00

Cięźar
1500
3200

Sztuk
1
1

HAUPA Tool belt „VDE”
8 kieszeni do segregowania narzędzi, wzmocniona główna przegroda, nity stalowe w miejscach
największych obciążeń zapewniają maksymalną wytrzymałość, duża kieszeń przednia na
gwoździe albo taśmę mierniczą, pętla na młotek, oraz uchwyt na taśmy, przestawny pasek
dla części od 1,35 cm, materiał: specjalnie umacniany poliester 600 D, wymiary: 200 x 100
x 300 mm (długość x szerokoś x wysokość), kolor: zielony, czarny

Art. nr.
22 01 05
22 02 11

Zestaw
pusta
7-elementów

Nowość!

DxSxW
200 x 100 x 300
200 x 100 x 300

Cięźar
1500
3200

HAUPA Tool bag VDE

Zestaw
pusta
13-elementów

Zestaw
pusta
23-elementów

DxSxW
320 x 190 x 280
320 x 190 x 280

Cięźar
5000
6430

Sztuk
1
1

DxSxW
320 x 190 x 280
320 x 190 x 280

Cięźar
5000
5800

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
600 D, wymiary: 400 x 245 x 230 mm (długość x szerokoś x wysokość),
kolor: zielony, czarny
Zawartość:
• 2K-kombinerki 200 mm-es 180 mm
• 2K-szczypce do cięcia drutu 160 mm
• 2K Szczypce telefoniczne 200 mm
• 2K Szczypce do pompy wodnej
• VDE-komplet śrubokrętów dla elektryka
• Opaski kablowe 292 x 3,6 mm
• Poziomica do szaf rozdzielczych
• Szpachla malarska 40 mm
• Dłuto dla elektryków 10 x 250 mm
• Wskaźnik napięcia VDE/GS
• Młotek ślusarski 300 g
• Nóź z przesuwnym ostrzem
• Miara zwijana 3 m
• Piła “kieszonkowa”
• Ołówek

Nowość!

Sztuk
1
1

odporność na brud i wodę, spód walizki umocniony gumą. Materiał: specjalnie umacniany
poliester 600 D, wymiary: 320 x 190 x 280 mm (długość x szerokoś
x wysokość), kolor: zielony, czarny
Zawartość:
Nowość!
• VDE Szczypce kombinerki 185 mm
• VDE Szczypce do cięcia drutu 160 mm
• Szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm
• VDE Szczypce telefoniczne
• 6 śrubokrętów dla elektryka 2K
• Uniwersalny klucz do szaf
• Nóź do kabli fazowych VDE
• Wskaźnik napięcia “Basic”

Art. nr.
22 00 61
22 05 10

Zawartość:
• 2K-kombinerki 180 mm
• 2K-szczypce do cięcia drutu 160 mm
• 2K-szczękowe kleszcze proste
• 2K-kleszcze do ściągania izolacji 160 mm
• VDE-komplet śrubokrętów
7 śrubokrętów dla elektryka
• Wskaźnik napięcia
• Usuwacz płaszcza z ostrzem haczykowym
• Pędzel wodny
• Łopatka malarska 40 mm
• Przecinak dla elektryka 10 x 250 mm
• Przecinak murarski 300 mm
• Młotek ślusarski 300 g
• Młotek dwuobuchowy 1000 g
• Niecka gipsowa
• Nóż do kabli 1-częściowy
• PUK-Piła ze stałym uchwytem
• Ołówek cieślarski

HAUPA „Trend Box”

DxSxW
200 x 100 x 300
200 x 100 x 300

Zawartość:
• Szczypce kombinerki 200 mm
• Szczypce do cięcia drutu 160 mm
• 2K-śrubokrętów dla elektryka
• 2K-śrubokręty krzyżakowe PH
• 2K-śrubokręty krzyżakowe PH
• Wskaźnik napięcia “Basic”
• Nóź do kabli fazowych VDE EN 60900

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: zielony, czarny

Sztuk
1
1

Art. nr.
22 00 95
22 05 50

Zestaw
pusta
21-elementów

DxSxW
400 x 245 x 230
400 x 245 x 230

Cięźar
5000
6430

Sztuk
1
1

...rozwiązania, które przekonują
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