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• aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
• aukštos kokybės metaliniai užraktai
• stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
• ergonomiška rankena
• 3 metaliniai šarnyrai
• pridedamas diržas nešimui

220028 Įrankių lagaminas „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm

220031 Įrankių lagaminas „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm

220023 Vežimėlis „Start up Profi“  470 x 200 x 360 mm

• aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
• aukštos kokybės metaliniai užraktai
• stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
• 3 metaliniai šarnyrai
• itin stabilus dangtelio laikiklis

220076 Įrankių lagaminas „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm

220068 Įrankių lagaminas „Omega“ 460 x 180 x 310 mm

220038 Įrankių lagaminas „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm

220042 Įrankių lagaminas „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm

220048 Įrankių lagaminas „Omega Vežimėlis“ 470 x 220 x 360 mm

 Lagaminų kokybės vertinimo sistema žvaigždutėmis | Specifikacijos
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• tinka naudoti lėktuve, nelūžtantis
• itin didelio pralaidumo dėl naudojamo HDPE rėmo ir „Soft touch“ optikos
• kraštai papildomai apsaugoti aliumininiais kampais
• plati aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
• rakinama itin didelio ilgio vežimėlio sistema
• lengvai ir tyliai juda ant rutulinių guolių ratukų
• didelio patvarumo metalinė įspaudžiama diržo sagtis
• papildomas kodinis užraktas
• ypač stabilus ir specialiai sutvirtintas aliumininis rėmas
• 3 kniedyti metaliniai šarnyrai
• itin stabilus dangtelio laikiklis
• prisukama varžtais rankena ir užraktai

220248 TĮrankių vežimėlis HDPE  470 x 220 x 360 mm

• itin patvarus polipropilenas
• Tinkamas skrydžiams avia transportu 
• atsparus smūgiams 
• ergonomiška rankena
• Ištraukiama rankena vežimėlio funkcijai
• Galima naudoti esant temperatūroms nuo -33 ° C iki + 90 ° C

220311 Įrankių dėžė „Extreme“  581 x 455 x 381 mm

220299 Įrankių vežimėlis „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm

ABS - Tvirtas kietos dangos lagaminas

dokumentų dėklas

kodinis užraktas

tinka naudoti lėktuve

tinka naudoti lėktuve

 Lagaminų kokybės vertinimo sistema žvaigždutėmis | Specifikacijos

Reikšmės

didžiausia apkrova

su užraktu naudojimo temperatūros diapazonas
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220235 | 360°

≤50%
MIN

MAX

haupa.com

Kaina (be PVM)

236,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

8,64 kg

Gam. Nr. 220235
19 dalių, 470 x 200 x 360 mm

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Start-up VDE“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys 
įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė 
su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį, 19 įrankių.  
Lagaminas 220031.

Turinys:
•  2K-VDE elektriko atsuktuvas, 1000 V
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
•  2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
•  2K-VDE smailiosios replės, 200 mm,  
 lenktos 45kampu
•  2K-VDE kombinuotos žirklės, 170 mm*
•  2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
•  2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm*
•  Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm  
 skersmens 
•  Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos  
 techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
•  Kabelių peilis, 1 dalies
•  Šaltkalvio plaktukas, 300 g
•  PUK pjūklas su tvirta rankena
•  Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
•  Matavimo juosta, 3 m
•  Dažytojo mentelė, 40 mm
•  Vandens teptukas
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220027 | 360°

≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

251,50

...  įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 220027
24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

9,27 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Jobstarter Plus“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas. 
Vidaus įranga: 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su 
reguliuojamomis pertvaromis. Lagaminas 220028.

Turinys:
•  2K-VDE kombinuotosios žirklės, 180 mm*
•  2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
•  2K-VDE smailiosios replės, 200 mm* 
•  Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablio formos geležte
•  Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm²
•  VDE kabelių peilis, tiesus
•  Pjūklas 
•  2K-VDE elektriko plokščiasis atsuktuvas
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
•  2K-VDE kryžminis atsuktuvas PH, 1 ir 2 dydžio
•  2K-VDE kryžminis atsuktuvas PZ, 1 ir 2 dydžio
•  Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės  
 apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
•  Elektriko kaltas
•  Akmens kaltas, plokščias, užapvalintu galu
•  Šaltkalvio plaktukas
•  Kūjis
•  Pramoninis apvalus teptukas,  
 4 dydžio
•  Dažytojo mentelė
•  Indelis gipsui
•  Staliaus pieštukas
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≤50%
MIN

MAX

haupa.com

Kaina (be PVM)

371,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

9,22 kg

Gam. Nr. 220268
24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių lagaminas „Start-up Max“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 2 dalys įrankiams, 
pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, 24 įrankių.
Lagaminas: 220028 „Start-up S“

Turinys: 
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas plyšiams
    2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
• 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
• 2K-VDE universalios replės, 180 mm*
• 2K-VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• 2K-VDE plastikinis spaustukas, 160 mm
• 2K-VDE kabelių peilis, tiesia geležte
• Izoliacijos nuėmimo žnyplės „Super Plus“, 0,2–6 mm²
• Izoliacijos nuėmimo įrankis, 8–28 mm²
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi LEDplus II“ 3–1 000 V
• Replės laidų antgaliams, 0,25–2,5 mm²
• Laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
• Veržliarakčių atviru galu rinkinys, 8 dalių
• Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinio kūginė  
    galvutė, 9 dalių 1,5–10 mm, itin ilgas
• Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
• Kišeninė LED lempa „PenTorch“
• PUK pjūklas su tvirta rankena
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Staliaus pieštukas
• Matavimo juosta, 3 m
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≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

271,00

...  įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 220252
19 dalių, 470 x 220 x 360 mm

10,94 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių vežimėlis „Start-up Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 
1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, 
pagrindo plokštė sureguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė 
juosta, patikimafurnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas,
    2,5 x 75, 4 x 100, 125 x 6,5, 5,5 x 150 mm
• 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
• 2K universalios replės, 180 mm*
• 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• 2K smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampu*
• 2K izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
• Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
• PUK pjūklas su tvirta rankena
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos  
    techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Matavimo juosta, 3 m
• Dažytojo mentelė, 40 mm
• Kabelių peilis, 1 dalies
• Vandens teptukas
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≤50%
MIN

MAX

haupa.com

Kaina (be PVM)

569,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

14,90 kg

Gam. Nr. 220307 
33 dalių, 470 x 220 x 360 mm

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių vežimėlis „EXTRA“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu 
užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys 
įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė 
apsauginė juosta, patikima furnitūra, 33 įrankiai. Lagaminas 
220023.

Turinys:
•  2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 101999/PZ
•  2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 + 2
•  VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
•  Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
•  Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
•  VDE universalios replės, 170 mm*
•  VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
•  VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 205 mm
•  Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
•  Staliaus pieštukas• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
•  Elektriko kaltas, 10 x 250 mm • PUK pjūklas su tvirta rankena  
•  Gulsčiukas, 225 mm • Liniuotė, 2 m  
•  Dažytojo mentelė, 40 mm
•  Vandens teptukas • Gipso forma 
•  Kūjis medienai ir metalui, 1000 g
•  Akmens kūjis, plokščias, užapvalintu galu, 28 x 250 mm
•  Universalios pramoninės valymo šluostės
•  Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslų laidų antgaliams
•  Skardinis izoliacijos nuėmimo instrumentas, 8–13 mm²
•  VDE plastikinis spaustukas, 170 mm
•  Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi LED Plus“
•  HAUPA „Muli Check“ aukštos įtampos multimetras 
•  VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m  
 „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių
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reduced

≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

601,50

Kaina (be PVM)

621,00

...  įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 220254
38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Gam. Nr. 220329
38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

14,70 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių vežimėlis „Master Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu,  
1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno 
plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė juosta, 
patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023. 

Turinys:
• 2K-VDE atsuktuvo įtaisas, PH  
• 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2
• VDE plastikinis spaustukas, 230 mm* 
• VDE universalios replės, 170 mm* 
• VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• VDE smailiosios replės, 45, 200 mm*
• Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
• VDE kabelių peilis, tiesia geležte • Užspaudimo replės, 0,75–16 mm²
• Universalios pramoninės valymo šluostės
• Matavimo juosta, 3 m • PUK pjūklas su tvirta rankena
• Žalias papildomas kištukas, SNR 30 db 
• Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
• Nailoninė juosta, 15 m, 3 mm • Kišeninė LED lempa, 80 lm
• Universalus izoliacijos nuėmimo instrumentas, 0,2–4 mm²
• Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
• ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm
• Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslelių laidų antgaliams
• Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
• Apsauginiai akiniai • Skirstomosios spintos raktas
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi Plus“
• Veržliaraktis, 24 mm • 2K žirklės minkšta rankena, 140 mm
• Kabelių rišiklis, juodos spalvos, atsparus UV, 250 x 4,8 mm
• Kabelių suveržiamoji jungtis, IP68 M20, šviesiai pilka
• Gyslų laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
• Vinimis tvirtinami laikikliai, 7–10, baltos spalvos
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≤50%
MIN

MAX

haupa.com

Kaina (be PVM)

470,00

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Gam. Nr. 220273
51 dalių, 470 x 220 x 360 mm

14,68 kg

Įrankių vežimėlis „Profi Mobil“

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 
1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno 
plokštė su reguliuojamomis pertvaros, ištisinė apsauginė juosta,  
51 vnt., patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:
•  2K įstatomų raktų rinkinys, 7 vnt.
•  2K elektriko atsuktuvas
 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
•  2K atsuktuvas PH, 1 ir 2 dydžio, izoliuotas
•  Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, 6–400 V
•  Antgalių rinkinys, 34 dalys
•  Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
•  Veržliaraktis atviru galu, 12 dalių • Veržliaraktis, 24 mm 
•  Skirstomosios spintos raktas
•  Šaltkalvio plaktukas, 300 g
•  Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
•  EXTRA  laužomųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
•  ESD replės laidams kirpti, be įtampos, šoninio kandimo, 115 mm
•  Žirklės kabeliams, 160 mm, suteptos tepalu
•  Kabelių pjaustiklis, maks. 16,9 mm
•  2K universalios replės, 170 mm*
•  2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
•  2K smailiosios replės, 200 mm*
•  Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
•  Matavimo juosta, 5 m
•  Skirstomosios spintos gulsčiukas, 250
•  Elektros izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda (8 vnt.)

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos
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≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

748,00

...  įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 220272 
57 dalių, 470 x 220 x 360 mm

14,12 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių vežimėlis „Secure Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu 
užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys 
įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė 
apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 
220023.

Turinys:
•  2K-VDE elektriko atsuktuvas,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
•  2K-VDE atsuktuvas, PH, 1 ir 2 dydžio
•  Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LED Plus“, 12–1000 V
•  VDE įstatomas veržliaraktis, 10, 12, 13, 19, 22, 24
•  VDE pirštuotos pirštinės, 9 dydžio
•  VDE apsauginė rankena
•  VDE plastikinės plokščios replės
•  Įstatomi dangteliai Nr. 1, 2, 3 (po 5 vnt.)
•  VDE kabelių peilis, 50 mm
•  VDE universalios replės, 170 mm
•  VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
•  VDE smailiosios replės, 200 mm*
•  VDE veržliarakčių dėžė, 3/8 col., 16 dalių
•  Raudona elektros izoliacinė juosta (6 vnt.)
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≤50%
MIN

MAX

haupa.com

Kaina (be PVM)

982,00

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

11,10 kg

Gam. Nr. 220171
40 dalių, 470 x 220 x 360 mm

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių lagaminas „E-Mobility“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys 
įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė 
su regu-liuojamomis pertvaromis, diržas per petį. Lagaminas 
220023.
Turinys:
•  2K-VDE elektriko atsuktuvas,
 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
•  2K-VDE atsuktuvas, PH, 1, 2, 3 dydžio
•  2K-VDE atsuktuvas, S-Tx, 20, 25, 30 dydžio
•  VDE santechniko raktas, 240 mm
•  VDE plastikinis spaustukas, 230 mm
•  VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo 205 mm
•  VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
•  VDE plokščios replės, 160 mm
•  VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
•  VDE universalios replės, 205 mm
•  VDE šešiakampiai antgaliai, 3/8 col., 
 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
•  VDE pailginimas, 3/8 col. 250 mm 
•  VDE perjungimo terkšlė, 3/8 col.
•  VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
•  Apsauginis paketas su maišeliu ir kilimėliu
•  Užsifiksuojančios jungės, 10 + 12 mm
•  VDE priedas, 3/8 col., M8, M10, M12
•  Raudonai juoda signalinė užtvarinė juosta, 500 m
•  Skydelis „Pavojinga įtampa“ 
•  Skydelis „Nejungti“
•  Skydelis „Saugokitės iš baterijos tekančio skysčio“
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≤50%
MIN

MAX

reduced

7,55 kg

Kaina (be PVM)

429,00

...  įtikinami sprendimai

Aptarnavimo įrankių krepšys „HUPsmartHome“

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem 
instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem 
spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums 
(polsterēts) klēpjdatoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu 
centrālo sienu. Nodalījums klēpjdatoram līdz 15“. Krāsa: zaļš, melns. 
Soma 220292.
Turinys:
•  Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
•  Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
•  Perloninis pratraukėjas, 15 m, 3 mm 
•  VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt.
 Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm |  
 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm,  
 VDE- kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
•  2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
•  2K VDE replės, 180 mm
•  2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
•  Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
•  Santechninės replės DIN ISO 8976, 170 mm
•  Sulankstoma lyniuotė 2 m
•  Gulsčiukas, 400 mm
•  Staliaus pieštukas
•  Šaltkalvio plaktukas, 300 g
•  Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“,  
 juodos spalvos
•  atlenkiamas peilis
• Montavimo įrankis LSA
•  Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“ 
•  Užspaudėjas RJ11 6(4) - RJ12 6(4) jungtims
•  PUK pjūklelis su tvirta rankena
•  saugos pjoviklis
•  „FlexBag“– universalus galvučių, atsuktuvų antgalių ir  
 rankenos su lenkiama galva rinkinys
•   ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos,  
 115 mm

Gam. Nr. 220805
23 dalių

Nylon

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos
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Kaina (be PVM)

1.139,00

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

11,78 kg

Gam. Nr. 220239
54 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Meistro lagaminėlis „Delux Plus“ 1000 V

Tvirtos kietos dangos lagaminėlis, raudonas, 2 dalys įrankiams, 
su dokumentų dėklu, pagrindo plokštė su reguliuojamomis 
pertvaromis, patikima furnitūra, 54 įrankiais. Lagaminas 220076.

Turinys:
•  VDE smailiosios replės, izoliuotos, tiesios
•  VDE smailiosios replės, izoliuotos, lenktos
•  VDE kombinuotosios žirklės, izoliuotos, 170 mm
•  VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, izoliuotos, 160 mm
•  VDE izoliacijos nuėmimo replės, izoliuotos, 160 mm
•  VDE plastikinės plokščios replės, 180 mm
•  2K-VDE elektriko atsuktuvas
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
•  2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
•  2K-VDE galinis raktas, 5,5, 7, 8, 10 mm
•  Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi Plus“
•  VDE perjungimo terkšlė, izoliuota, 1/2 col.
•  VDE galvutės, izoliuotos, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
•  VDE skersinė rankena, izoliuota, ½ col.
•  VDE galinis raktas, izoliuotas, 10, 12, 13, 19, 22, 24
•  2KVDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
•  VDE kabelių replės, izoliuotos, 200 mm
•  po 5 antgalius, 10 mm, 1, 2, 3 klasės
•  Plastikinis kištukas
•  Priklijuojama dengiamoji juosta, pilka
•  Priklijuojama dengiamoji juosta, raudona
•  NH apsauginė rankena
•  Pirštuotos pirštinės, 1000 V, 9 kl.
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≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

563,50

...  įtikinami sprendimai

9,55 kg

Gam. Nr. 220293
30 dalių

Nylon

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply Max“ 1000 V

su įmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo 
prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, 
guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi 
nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama 
pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteri-
ams. Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220292.

Turinys:
•  2K-VDE elektriko atsuktuvas, 1000 V
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
•  2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
•  2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2 • Matavimo juosta, 3 m
•  Replės laidams kirpti, šoninio kandimo, 110 mm
•  Nerūdijančiojo plieno elektriko žirklės, 150 mm
•  HAUPA „Flex Bag“ • „X-CrimpPlus“ rinkinys
•  2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios
•  2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
•  2K-VDE universalios replės, 170 mm*
•  Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos*
•  Veržliaraktis, 24 mm • Antgalių rinkinys, 33 dalys
•  Universalios pramoninės valymo šluostės
•  Kabelių rišiklis, juodas, atsparus UV, 203 x 4,6 mm
•  Kabelių rišiklis, skaidrus, 203 x 4,6 mm
•  VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 
 10 ritinėlių
•  Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08–6,0 mm²
•  VDE kabelių peilis, su keičiama geležte, 50 mm
•  EXTRA nulaužiamųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis 
 geležtėmis, 19 mm
•  Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LCD Plus“  
 12–1000 V
•  Skirstomosios spintos raktas
•  LED ant galvos užmaunama  
 lempa su juostele, 75 lm
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Kaina (be PVM)

95,00

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Gam. Nr. 220292
tuščias

3,30 kg

Nylon

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply“

Su įmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo 
prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, 
guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi 
nešiojamam kompiu teriui ir dokumentams, atskiriamas 
išimama pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems 
kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia.

Savybės:
•  ergonomiška rankena
•  reguliuojamo ilgio diržas su paminkštinimu ant peties
•  dėklas vizitinėms kortelėms su logotipu
•  šoniniai 2 dideli skyriai su užtrauktukais
 (vieną galima atsegti iki galo)
•  2 didelės atsegamos šoninės dalys, viena
 nuimama, viena iš jų su įmaute
•  diržas, skirtas dalims transportavimo metu 
 tvirtinti



17

≤50%
MIN

MAX

220706 | 360°

reduced

≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

95,00

Kaina (be PVM)

129,50

...  įtikinami sprendimai

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

3,04 kg

Gam. Nr. 220211  
7 dalių, 200 x 100 x 300 mm

Gam. Nr. 220706
11 dalių, 260 x 260 x 230 mm

1,40 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

HAUPA „Tool belt 1000 V“ 

8 skyriai instrumentams sudėlioti. Medžiaga: itin stiprus
600D poliesteris, spalva: juoda, žalia. Diržas su skyriais 220105.

Turinys:
• 2K-VDE kombinuotos žirklės, 170 mm*
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 3,5 x 100 mm
• 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“
• VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir 
išoriniais įrankių skyriais, su paminkštintu nešiojimo dirželiu, 
guma sustiprintu pagrindu, dviguba skersine siūle sunkiems 
kroviniams. Įrankių krepšys 220703.

Turinys: 
•  Automatinis izoliacijos nuėmiklis „Super Plus“ 0,2 - 6 mm² 
•  2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 4 x 100 mm, 
 ašmenų storis 0,8 ir 1,0 mm 
•  2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis 
•  2K-VDE elektrikų atsuktuvas HUPslim PZ / FL, 2 dydis 
•  VDE smailiosios replės lenktos 45°, 200 mm* 
•  VDE šoninio kirpimo žirklės 160 mm* 
•  VDE kombinuotos replės 180 mm* 
•  3 m matavimo juosta 
•  9 dydžio PU tekstilės pirštinės  
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haupa.com

ToolBag XL

ToolBag

≤50%
MIN

MAX

haupa.com

Kaina (be PVM)

172,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Gam. Nr. 220510 
13 dalių, 320 x 190 x 280 mm

3,92 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė 
sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, 
nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo 
dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas 
gulsčiukui (išorėje). 
Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir 
purvo, spalva: žalia, juoda.Krepšys 220061.

Turinys:
• 2K-VDE kombinuotos žirklės, 170 mm*
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios*
• 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
• Universalus skirstomosios spintos raktas
• VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“
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ToolBag XL

ToolBag

≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

164,50

...  įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolBag XL Go“ Gam. Nr. 220804 
14 dalių, 420 x 220 x 310 mm

3,67 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė 
sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, 
nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo 
dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui  
(išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia 
vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220366.

Turinys:
• VDE universalios replės, 170 mm*
• VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 170 mm*
• VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
• 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75 mm
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 3,5 x 100 mm
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 4 x 100 mm
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 6,5 x 150 mm
• 2K-VDE atsuktuvas, PH 1 ir 2
• Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2–6 mm²
• Skirstomosios spintos raktas
• Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
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≤50%
MIN

MAX

reduced

haupa.com

Kaina (be PVM)

314,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

HAUPA „ToolContainer Work“ Gam. Nr. 220705 
29 dalių, 510 x 320 x 250 mm

9,80 kg

* patobulintos 
   kirpimo  
   charakteristikos

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir 
išoriniais įrankių skyriais, su metaliniu laikikliu ir neslystančia 
rankena, nuimamas apsauginis dangtelis iš poliesterio, (ToolBag 
220704). Reikalui esant, nuimama diržo įrakių laikiklio dalis
Turinys:
• VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt.
 Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm  
 | 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm, VDE- 
 kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
•  2K-VDE elektrikų atsuktuvas HUPslim4x1,0x100mm
•  VDE atsuktuvai HUPslimPZ / FL1 + 2
•  VDE kombinuotos replės 180mm*
•  VDE šoninės žirklės 160mm*
•  VDE smailiosios replės, tiesios 200 mm*
•  VDE kabelio kirpimo žirklės 160 mm
•  Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
•  Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
•  Perloninis laidų pratraukėjas, 15mx3mm
•  100 x jungiamieji gnybtai PC, 5 polių, 1–2,5 mm²
•  PU 5 lygio tekstilės pirštinės, 10 dydis
•  paskirstymo spintų raktas „HUPkey“
•  Prožektorius LED „PenTorch“ • Sulankstoma lyniuotė 2m
•  Aliumininis gulščiukas 400mm • Dažų gramdiklis 50mm
•  Dailidės pieštukas • Šepetėlis •  SDS grąžtai
•  Plastikinis indelis gipsui 
•  Akmens kaltas 32x300mm
•  Inžinierių plaktukas 300g • Plaktukas 1000g
•  Peilis su išstumiama geležte
•  Metalo pjūklas 300mm
•  Drėgmę nuo kontaktų atstumiantis 
 purškiklis HUPwetBlock
•  Pramoninės valymo servetėlės
•  Elektrikų kaltai 10x250mm
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220265 | 360°

220061 | 360°

Kaina (be PVM)

95,00

Kaina (be PVM)

42,50

...  įtikinami sprendimai

Įrankių kuprinė, su 3 iki dugno atidaromais skyriais; priekinis 
skyrius vientisas, galima naudoti įvairiai; vidurinis skyrius su 
įmovomis įrankiams; galinis skyrius su įmovomis ir kilpomis 
įrankiams, nešiojamajam kompiuteriui ir jo priedams; paminkštinti 
pečių diržai, juosmens diržas, nuimama paminkštinta dalis, 
skirta dirbti sėdint arba atsiklaupus; atspari vandeniui ir purvui; 
medžiaga: itin tvirtas 1680D poliesteris; spalva: juoda, su 
žaliomis siūlėmis.

Gam. Nr. 220265
440 x 500 x 220 mm

HAUPA „BackpackPro“

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė 
sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, 
nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo 
dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas 
gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, 
nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda.

Gam. Nr. 220061
320 x 190 x 280 mm

HAUPA „ToolBag“

1,51 kg

2,00 kg
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220268 | 360°

220366 | 360°

haupa.com

Kaina (be PVM)

51,50

Kaina (be PVM)

114,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė 
sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, 
nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtin-
go dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas 
gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, 
nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia.

Gam. Nr. 220366
420 x 220 x 310 mm

HAUPA „ToolBag XL“

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė 
sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, 
nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo 
dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas 
gulsčiukui (išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, 
nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia.

Gam. Nr. 220368 
420 x 300 x 430 mm

HAUPA „ProBag“

1,51 kg

1,51 kg
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220313 | 360°

Kaina (be PVM)

63,00

Kaina (be PVM)

21,50

...  įtikinami sprendimai

Labai didelis dėžės formos įrankių krepšys, todėl lengvai 
pasiekiami įrankiai ir priedai, pagrindinis skyrius su tvirtu dvigubu 
užtrauktuku, viduje ir išorėje išdėstytos kišenės, sutvirtintos 
nešiojimo rankenos atlaiko sunkias apkrovas. Medžiaga: itin 
stiprus 600D poliesteris, spalva: žalia, juoda.

Gam. Nr. 220095
410 x 240 x 320 mm

HAUPA „BigBox“

Įrankių krepšys, skirtas pakabinti / įdėti į standartinį 10 l kibirą, 
30 išorinių kišenių / skyrių, 14 vidinių kišenių / skyrių, 1 kilpelė 
plaktukui, 1 kilpa su karabinais, purvą atstumiantis, dviguba 
siūlė didelei apkrovai, medžiaga: ypač stiprus 1680D poliesteris, 
spalva: juoda, žalia. 

Gam. Nr. 220313
460 x 280 x 40 mm

Įrankių laikiklis, skirtas įstatyti į statybinius kibirus

0,56 kg

1,94 kg

Pristatoma be kibirėlio
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Kaina (be PVM)

40,00

Kaina (be PVM)

72,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

HAUPA „ToolContainer“

HAUPA „SquareBag“

3,00 kg

Gam. Nr. 220703   
260 x 260 x 230 mm

Gam. Nr. 220704
510 x 320 x 250 mm

1,50 kg

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio 

•  atviras erdvus pagrindinis skyrius su metaliniu laikikliu ir   
 neslystančia rankena 
•  didelis nuimamas apsauginis dangtelis iš poliesterio,   
 tvirtinamas lipnia juosta 
•  išorėje: 7 atviros daiktadėžės ir vienas krepšelis su lipnios  
 juostos užsegimu 
•  viduje: 4 atviros daiktadėžės, 2 šoniniai diržai iš poliesterio 
•  reguliuojamas, nuimamas peties diržas, paminkštintas 
•  nuimamas diržo krepšelis su 4 skyriais įrankiams laikyti

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio

•  kompaktiškas dizainas ir mažas svoris
•  su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais
•  guma sutvirtintas pagrindas, apsaugantis nuo purvo ir drėgmės
•  dviguba skersinė siūlė sunkiems kroviniams
•  metalinis laikiklis, skirtas patogiam nešiojimui
•  nuimamas nešiojimo diržas, paminkštintas
•  papildomos kišenės iš poliesterio su metaliniu kabliu ir lipnios  
 juostos tvirtinimu
•  Medžiaga: ypač tvirtas 600D poliesteris, atsparus vandeniui ir
 atstumiantis purvą
•  spalva: žalia, juoda
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Kaina (be PVM)

127,00

Kaina (be PVM)

161,00

...  įtikinami sprendimai

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, su diržu per petį ir 
kodiniu užraktu.

Viduje: 2 dalys įrankiams su kibiaisiais laikikliais, 1 dokumentų 
dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.

Gam. Nr. 220031 
470 x 200 x 360 mm

Įrankių lagaminas „Start-up Profi“

Tvirtas kietos dangos lagaminas iš ABS plastiko, juodas, su  
integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino  
pagrinde, užraktai iš aliuminio slėginio liejinio.

Viduje: 1 dokumentų dėklas, 1 dalis įrankiams, dengiamoji 
plokštė su kišenėmis ir užsegamasis skyrius, pagrindo plokštė.

Gam. Nr. 220023
470 x 220 x 360 mm

Įrankių vežimėlis „Start-up Profi“

6,74 kg

8,40 kg
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Kaina (be PVM)

220,50

Kaina (be PVM)

276,50

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, ištisinė 
apsauginė juosta, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas. 

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 skyriai įrankiams, 
pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.

Gam. Nr. 220068
460 x 180 x 310 mm

Įrankių lagaminas „Omega“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, ištisinė 
apsauginė juosta, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 skyriai įrankiams,
pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.

Gam. Nr. 220042 
470 x 200 x 360 mm

Įrankių lagaminas „OmegaMax“

6,50 kg

5,04 kg
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Kaina (be PVM)

345,50

Kaina (be PVM)

459,50

...  įtikinami sprendimai

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, ištisinė 
apsauginė juosta, su integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo 
sistema lagamino pagrinde, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis 
užraktas. 

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 dalys įrankiams, pagrindo 
plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.

470 x 220 x 360 mm
Įrankių lagaminas „OmegaMax Vežimėlis“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, tinka naudoti lėktuve, 
ištisinė apsauginė juosta, aukštos kokybės furnitūra, su  
integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino  
pagrinde, 2 užsegami užraktai. 

Vidaus įranga: Dokumentų įmautė, 3 dalys įrankiams,
pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.

Gam. Nr. 220248
470 x 220 x 360 mm

Įrankių vežimėlis „Fly“

7,00 kg

6,90 kg

Gam. Nr. 220048
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Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas



Syscon dėžės

SysCon 2022
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Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidashaupa.com

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 142 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 80 mm
 
be įdėklo

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220370
tuščia

ABS plastikinė dėžė SysCon S

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 212 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 150 mm

be įdėklo 

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220372
tuščia

ABS plastikinė dėžė SysCon M

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 362 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 312 mm 

be įdėklo

ABS plastikinė dėžė SysCon XL

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220650
tuščia

52,50

58,50

75,50
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skirta paprastam ir lanksčiam HAUPA ABS plastikinių dėžių 
SysCon transportavimui
• SysCon dėžės transportavimo sistemoje gali būti  
    užrakintos šoniniais užraktais 
• metalinė plokštė su keturiais ratukais, iš kurių du  
    su stabdžiais
• Maksimali apkrova: 200 kg

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220653
470 x 240 x 105 mm

Transportavimo sistema SysCon

Savybės:
• krovumas iki: 60 kg
• tvirtas aliumininis rėmas
• apkrovimo plokštės dydis: 390 x 280 mm

Rankų Sunkvežimis „SysCon Trolley“

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220602
390 x 1000 x 280 mm

Susipažinkite su „SysCon“  
bandymais „YouTube“ paskyroje

58,50

35,00
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Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidashaupa.com

Turinys: 1500 izoliuotų laidų tvirtinimo detalių
 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
 1 220375 Rūšiavimo įdėklas „SysCon“
 1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
 1 210761 Replės izoliuotiems laidų antgaliams, 0,5–6 mm²

 200 260350 Izoliuotas sujungiklis, raudonas 0,5/1,0  PVC
 200 260352 Izoliuotas sujungiklis, mėlynas 1,5/2,5  PVC
 100 260354 Izoliuotas sujungiklis, geltonas 4,0/6,0  PVC
 200 260256 Izoliuota kilpinė jungtis, raudona 0,5/1,0 M4 PVC
 200 260258 Izoliuota kilpinė jungtis, raudona 0,5/1,0 M5 PVC
 200 260270 Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna 1,5/2,5 M4 PVC
 200 260272 Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna 1,5/2,5 M5 PVC
 100 260288 Izoliuota kilpinė jungtis, geltona 4,0/6,0 M6 PVC
 100 260290 Izoliuota kilpinė jungtis, geltona 4,0/6,0 M8 PVC

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220381
1.500 dalių

SysCon S izoliuotų laidų tvirtinimo detalių & 210761

Turinys: 380 presuojamų laidų antgalių, DIN 46235, cinkuotų
 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
 1 221138 Pagrindo plokštė fiksavimui 400 x 300 mm
 1 500273 Putplasčio įdėklas asortimentui  
    390/195 x 150/100 x 30 mm
 1 210805 K Replės, DIN 6–50 mm2

 50 290404 Presuojamas laido antgalis, DIN 6 M6
 50 290406 Presuojamas laido antgalis, DIN 6 M8
 50 290410 Presuojamas laido antgalis, DIN 10 M6
 50 290412 Presuojamas laido antgalis, DIN 10 M8
 30 290418 Presuojamas laido antgalis, DIN 16 M8
 40 290420 Presuojamas laido antgalis, DIN 16 M10
 25 290426 Presuojamas laido antgalis, DIN 25 M8
 25 290428 Presuojamas laido antgalis, DIN 25 M10
 20 290434 Presuojamas laido antgalis, DIN 35 M8
 20 290436 Presuojamas laido antgalis, DIN 35 M10
 20 290440 Presuojamas laido antgalis, DIN 50 M8

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220385
DIN, 380 dalių

SysCon S presuojami laidų antgaliai,  
DIN ir 210805 K

166,00

321,50
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2/ "1

su ½ col. įstatomais antgaliais. Naudojamas plastikas yra atspa-
rus smūgiams esant iki -40 °C temperatūrai, tai užtikrina darbo 
saugumą ir esant žemai temperatūrai.
Turinys:
  1  220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“

11    Galvutės ½ col., 
  10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
  5  Priedai vidiniams šešiakampiams varžtams ½ col.,  
  4, 5, 6, 8, 10 mm
  2  Pailginimai ½ col., 125 ir 250 mm
  1  Perjungimo terkšlė ½ col., 250 mm
  1  T formos galinis veržliaraktis ½ col., 200 mm

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220612
20 dalių

SysCon S „VDE-Socket“ ½ col.

Turinys: 
 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“

12  Galvutės, ¼ col  
  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  2  Pailginimas, ¼ col., 50 – 150 mm 
  1  Adapteris, ⅜ col. x ¼ col., T formos rankenai 
  1  Universali jungtis, ¼ col. 
  1  Antgalio adapteris, ¼ col. 
  1  Perjungimo terkšlė, ¼ col. 
13  Galvutės, ½ col.   10 - 11 - 12 - 13 - 14  
  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  2  Pailginimas, ½ col., 75 – 250 mm 
  1  Adapteris, ⅜ col. x ½ col., T formos rankenai 
  1  Universali jungtis, ½ col. 
  1  Perjungimo terkšlė, ½ col. 
  1  „Flex“ tipo atsuktuvas  
  2  Adapteris, 50–80 mm 
  4  ¼ col. antgalis, 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 
  4  ¼ col. antgalis, 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 
  2  ¼ col. antgalis, 50 mm PZ/FL 0 - 1 - 2 
  4  ¼ col. antgalis, 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm 
  6  ¼ col. antgalis, 50 mm, šešiabriaunis, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

SysCon S „SocketMax“ ½ col. + ¼ col.

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 220600
55 dalių

313,50

174,00
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Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidashaupa.com

leistina įtempimo jėga 400 daN tempiant tiesiai, pagamintas 
pagal standartą DIN EN 12195-2.
• su mažu reketiniu mechanizmu  
• 800 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 25 mm
• juostos ilgis 8 m

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 393150
400 daN, vienos dalies

Įtempimo diržas 400 daN, vienos dalies

leistina įtempimo jėga 400 daN tempiant tiesiai, pagamintas 
pagal standartą DIN EN 12195-2.
• su mažu reketiniu mechanizmu
• 800 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 25 mm
• juostos ilgis 8 m

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 393152
400 daN, dviejų dalių

Įtempimo diržas 400 daN, dviejų dalių, su kabliu

leistina įtempimo jėga 1000 daN tempiant tiesiai, pagamintas 
pagal standartą DIN EN 12195-2.
• su spaudžiamu reketiniu mechanizmu 
• 2000 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 35 mm
• juostos ilgis 8 m

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 393154
1000 daN, vienos dalies

Įtempimo diržas 1000 daN, vienos dalies

leistina įtempimo jėga 1000 daN tempiant tiesiai, pagamintas 
pagal standartą DIN EN 12195-2.
• su spaudžiamu reketiniu mechanizmu 
• 2000 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 35 mm
• juostos ilgis 8 m

Įtempimo diržas 1000 daN, dviejų dalių, su kabliu

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 393156
1000 daN, dviejų dalių

6,70

11,00

12,00

16,50



Įrankių dėžės 
2022
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Laidų antgalių asortimentas

Turinys: 5.100 izoliuotų laidų antgalių,  
1 replės (Gam. Nr. 210804), spaudžiamas plotas 0,5 - 10 mm²,  
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Ilgis mm  LS* mm²   
 100  dvipusiai laidų antgaliai  8  0,5  
 100  dvipusiai laidų antgaliai  8  0,75  
 100  dvipusiai laidų antgaliai  8  1 
 100  dvipusiai laidų antgaliai  8  1,5  
 100  dvipusiai laidų antgaliai  10  2,5  
 100  dvipusiai laidų antgaliai  12  4  
 100  dvipusiai laidų antgaliai  14  6  
 500  izoliuotų laidų antgalių  8  0,5  
 500  izoliuotų laidų antgalių  8  0,75  
 1.000  izoliuotų laidų antgalių  8  1  
 1.000  izoliuotų laidų antgalių  8  1,5  
 500  izoliuotų laidų antgalių  8  2,5  
 500  izoliuotų laidų antgalių  10  4  
 200  izoliuotų laidų antgalių  12  6  
 200  izoliuotų laidų antgalių 12  10  

Gam. Nr. 270888
DIN spalvinė serija

Gam. Nr. 270890
II spalvinė serija II (vok.)

Ga
m

. N
r. 

27
08

88

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

272,00

272,00

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)
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Ga
m

. N
r. 

27
08

95

„Combi-Crimp“ įrankių dėžės

Turinys: 2.700 izoliuotų laidų antgalių, 1.100 izoliuotų užspaudžiamų  
kontaktinių jungčių, 1 užspaudimo replės (210784) izoliuotiems laidų  
tvirtinimams (0,5 - 2,5 mm²) ir gyslelių laidų antgaliams (0,5 - 6 mm²), 
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Ilgis mm  LS* mm² M
 500  izoliuotų laidų antgalių  8 0,5 
 500  izoliuotų laidų antgalių  8 0,75 
 500  izoliuotų laidų antgalių  8 1 
 500  izoliuotų laidų antgalių  8 1,5 
 500  izoliuotų laidų antgalių  8 2,5 
 100  izoliuotų laidų antgalių  10 4 
 100  izoliuotų laidų antgalių  12 6 
 200  izoliuotos suspaudžiamos jungtys   0,5-1,0 
 200  izoliuotos suspaudžiamos jungtys   1,5-2,5 
 100  izoliuotos plokščios kištukinės jungtys   0,5-1,5/6,3x0,8
 100  izoliuotos plokščios kištukinės jungtys   1,5-2,5/6,3x0,8
 100  izoliuotos tarpinės  0,5-1,0  M4 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai  0,5-1,0  M5
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai  1,5-2,5  M4
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai  1,5-2,5  M5
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai  1,5-2,5  M6

Gam. Nr. 270895
DIN spalvinė serija

Gam. Nr. 270896
II spalvinė serija I (prancūz.)

Gam. Nr. 270897
II spalvinė serija II (vok.)

... įtikinami sprendimai

Kaina (be PVM)

142,00

Kaina (be PVM)

142,00

Kaina (be PVM)

142,00
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Video 210805

Standartinių presuojamų antgalių rinkinys

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805),  
spaudžiamas plotas standartinių 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtini-
mai, plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  LS* mm² M Gam. Nr. 
 50  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  6  M6 290934 
 50  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  6  M8 290936 
 50  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  10  M6 290940 
 50  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  10  M8 290942 
 30  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  16  M8 290952 
 40  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  16  M10 290954 
 25  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  25  M8 290960 
 25 presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  25  M10 290962 
 20  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  35  M8 290968 
 20  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  35  M10 290970 
 20  presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti  50  M8 290978

Gam. Nr. 290380
6 – 50 mm², standartinių

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

272,00
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Presuojamų antgalių rinkinys, DIN 46235

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805K),  
spaudžiamas plotas DIN 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtinimai, 
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  LS* mm² M Gam. Nr. 
 50  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  6  M6 290404 
 50  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  6  M8 290406 
 50  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  10  M6 290410 
 50  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  10 M8 290412 
 30  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  16  M8 290418 
 40  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  16  M10 290420 
 25  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  25  M8 290426 
 25  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  25  M10 290428 
 20  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  35  M8 290434 
 20  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  35  M10 290436 
 20  presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti  50  M8 290440

Gam. Nr. 290382
6 – 50 mm², DIN

Kaina (be PVM)

308,50
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Rūšiavimo dėžutė su metaliniu užraktu su dėžutėmis

• iš juodo plastiko, įskaitant smulkių dalių dėžes
• skaidrus dangtis tvirtai užsidaro
• turinys nesimaišo
• galima dėti vieną ant kito
• ergonominės formos atverčiama rankena
• atraminės kojelės pastatyti
• spragtukiniai užraktai su metalinėmis apkabėlėmis
• atstumia alyvą ir riebalus

Turinys: 
• 6 dėžutės 49 x   49 x 72 mm
• 11 dėžutės 49 x   98 x 72 mm
• 2 dėžutės 98 x   98 x 72 mm
• 2 dėžutės 98 x 148 x 72 mm

Dugno plokštė: 
apsaugo ir užfiksuoja dėžes, kad jos 
nepasislinktų

Gam. Nr. 221131
415 x 335 x 90 mm

Gam. Nr. 221133
be dėžės, 415 x 335 x 90 mm

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

25,00

Kaina (be PVM)

16,00
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Paprasta užsakyti naudojantis gaminio 
numeriu ir brūkšniniu kodu ant 
kiekvienos dėžutės.

... įtikinami sprendimai
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Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL

kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo 
plokštėje (Gam. Nr. 221138)

• dėl PP ir kalcio karbonato derinio dėžės yra atstumiančios alyvą 
    ir riebalus 

Gam. Nr. 221134
49 x 49 x 72 mm

Gam. Nr. 221135
98 x 49 x 72 mm

Gam. Nr. 221136
98 x 98 x 72 mm

Gam. Nr. 221137
148 x 98 x 72 mm

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

0,60

Kaina (be PVM)

0,60

Kaina (be PVM)

1,10

Kaina (be PVM)

1,30



2022 m. naujienos
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Kaina (be PVM)

19,00

Kaina (be PVM)

15,50
Kaina (be PVM)

17,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

• Skirta kirpti smulkiagyslius, daugiagyslius varinius /  
 aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
• Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
• Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
• Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių 
• ne vienagysliam laidininkui

Gam. Nr. 211225 (Gam. Nr. 211223)
• Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 10 mm (Ø 12 mm)
• Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
• Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
• Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
• Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
• Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²)

Žirklės kabeliams VDE „HUPtriCut“

Gam. Nr. 200201 
70 mm² / Ø 16,9 mm

Gam. Nr. 211225
Ø 10 mm, 160 mm

Gam. Nr. 211223
Ø 12 mm, 200 mm

Gam. Nr. 211225

Žirklės minkšta rankena su trumpais ašmenimis ir specialia 
rankenų konstrukcija, kuri pritaikyta elektrikų poreikiams. 

• Didelei pjovimo galiai reikia mažos jėgos
• Neslidžios dėl rievėta minkšta medžiaga padengtų  
 rankenų kilpų
• Ergonomiškos (2 dalių) 
• Su izoliacijos nuėmimo segmentu
• Mikro dantukai 
• Nerūdijančios

VDE žirklės minkšta rankena „Allround“
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Kaina (be PVM)

18,50

Kaina (be PVM)

12,50
Kaina (be PVM)

13,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 201002
70 mm² / Ø 16,9 mm

• Skirta kirpti smulkiagyslius, daugiagyslius varinius /  
 aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
• Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
• Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
• Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių 
• ne vienagysliam laidininkui

Gam. Nr. 201085 (Gam. Nr. 201087)
• Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
• Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
• Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
• Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
• Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
• Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Žirklės kabeliams „HUPtriCut“
Gam. Nr. 201085
16 mm² / Ø 8 mm

Gam. Nr. 201087
35 mm² / Ø 12 mm

Gam. Nr. 201087

• Kabelių kirpimo žirklės, skirtos tik iš smulkių gyslų  
 sudarytiems laidams
• Reikalauja mažai jėgos
• CNC nušlifuoti ašmenys
• Ašmenys grūdinti induktyviuoju būdu
• Reguliuojamas varžto šarnyras
• Variniams ir aliumininiams iš smulkių gyslų sudarytiems  
 laidams, maks. Ø 16,9 mm = 70 mm²

Kabelių kirpimo žirklės
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Video 200183

Kaina (be PVM)

129,00

Kaina (be PVM)

166,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 200089
Ø 32 mm

Gam. Nr. 200183
Ø 52 mm

• skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti
• su terkšle

Kabelių kirpimo žirklės

• skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti
• su terkšle

Kabelių kirpimo žirklės
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Kaina (be PVM)

1.232,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 216434-1
Ø 52 mm

• skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti 
• skersmuo – 52 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys,  
1 18 V ličio jonų akumuliatorius, 4 Ah, plastikinėje dėžėje 

Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirklės „AS-52“

Vieliniai lynai

kabeliai plieniniu 
šarvu

ACSR

Kaiščiai

Grynas 
plienas 

Grynas 
varis

viengyslis

daugiagyslis

sektorinis

plonagyslis

Ryšys
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－－      ＋＋  

max. 5 mm

Kaina (be PVM)

97,00

Kaina (be PVM)

42,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 110581
Ø: >25 mm

Gam. Nr. 200022
6 – 28 mm

visiems izoliacijos sluoksniams nuo kabelių, kurių Ø nuo 25 mm, 
nuimti

• keičiamas dvigubas peilis
• reguliuojamas pjūvio gylis, maks. 5 mm
• tinka išilginiam ir apvaliam pjūviui

Kabelių apvalkalų pjoviklis

• Skirta įpjauti apvalius kabelius ir nuimti izoliaciją
• Išilginis ir apvalus pjūvis (svirtis)
• Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
• Bendraašis ir apvalus kabelis
• „Isoflex“ ir PVC vamzdžiai, maks. Ø 25 mm
• Viduje esantis nustatymo varžtas, skirtas reguliuoti pjūvio gylį
• Keičiamas peilis

Izoliacijos nuėmimo kabliukas „Kabifix“
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Video 200031

Video 200050

Kaina (be PVM)

11,50

Kaina (be PVM)

17,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 200031
8 – 28 mm

Gam. Nr. 200050
4 – 15 mm

• Skirtas izoliacijai nuo apvalių kabelių nuimti
• Geležtės padengtos titano nitridu, todėl pjovimo  
 greitis yra didelis
• Mažiau nusidėvi, ilgesnis naudojimo laikas
• Reguliavimo varžtu rankenos gale reguliuojamas pjūvio gylis
• Automatiškai nustatomas apvalus ir pailgas pjūvis
• Saugi rankena dėl minkšto įdėklo rėme ir rankenoje
• Atsarginis peilis korpuse padengtas titano nitridu
• Korpusas iš aukštos kokybės nusidėvėjimui atsparaus poliamido
• Titano nitridu padengtas kabliukas

Izoliacijos nuemėjas su kabliuku

• apvalių kabelių nuo 4 iki 15 mm izoliacijoms ir plokščių kabelių  
 iki 15 mm pločio izoliacijoms šalinti 
• atskirų 1,5 ir 2,5 mm² gyslų izoliacijai šalinti 
• išilginis pjovimas

„Allrounder“ – universali izoliacijos  
šalinimo priemonė
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Video 200043

Kaina (be PVM)

25,00

Kaina (be PVM)

84,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 200043
0,2 – 4,0 mm

Gam. Nr. 211934
Ø 0,03 – 10 mm²

• Skirtas nuimti izoliacijos dangą nuo visų apvalių  
 kabelių nuo 8 iki 13 mm Ø
• Nuima izoliacijos dangą nuo įvairių kabelių tipų, pvz.,  
 NYM nuo 3 x 1,5 mm² iki 5 x 2,5 mm²
• Kontūrinė geležtė vieloms nuimti  
 (0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²)
• Puikiai pritaikytas darbams išsišakojimo ir  
 skirstomojoje dėžutėje 
• Išilginio pjūvio įrankis puikai tinka nuimti ilgų laidų  
 izoliacijos dangą
• Saugus įrankio laikymas darbo metu dėl slydimui  
 atsparių rankenos vietų
• Nereikia nustatinėti geležtės pjūvio gyliui reguliuoti
• Papildoma titano nitridu dengta stumdoma geležtė

Izoliacijos nuėmiklis

• Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių  
 kabelių 0,03 – 10 mm² šalinti
• Automatinis skerspjūvio nustatymas
• Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
• Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Automatinės izoliacijos šalinimo replės
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Kaina (be PVM)

68,50

Kaina (be PVM)

25,00

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 211930
0,08 – 6 mm²

Skirtos masyviems ir lankstiems laidams ir vieloms nuo  
0,2 iki 6,0 mm² (AWG nuo 24 iki 10)

• Nuima izoliacijos dangą greitai ir tiksliai, taip pat  
 sunkiai prieinamose vietose
• Nereikia nustatyti kabelio skersmens
• Tinka kabeliams su izoliacijos danga iš PVC ir  
 kitų medžiagų
• Speciali nuskaitymo sistema, todėl nepažeidžiamas  
 laidas
• Nustatomas ilgis 6,0–15,0 mm, esant vienodai  
 izoliacijos dangai
• Išorėje esantis šoninis pjoviklis laidams iki  
 maks. 2,5 mm²
• Replių korpusas iš poliamido su stiklo pluoštu

Automatinės izoliacijos dangos šalinimo replės 
„Super 4 Pro“

Gam. Nr. 210698
0,2 – 6 mm²

• Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių  
 kabelių 0,08 – 6 mm² šalinti
• Automatinis skerspjūvio nustatymas
• Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
• Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Automatinės izoliacijos šalinimo replės
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360° | 201045Video 201045

Kaina (be PVM)

161,00
Kaina (be PVM)

190,00

Kaina (be PVM)

18,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Tikslus užspaudimo profilis, automatiškai prisitaiko prie skerspjūvio,  
atblokuojamas slėgio užraktas, patikimos, DIN normatyvus  
atitinkančios jungtys, aukšto lygio perdavimas ir ergonomiškos  
plastikinės rankenos, užtikrinančios, kad rankos greitai nepavargs. 

         211816 keturkampis presas 0,08 – 16 mm² 

         211818 šešiakampis presas 0,08 – 10 mm²

 Užspaudimo žnyplės Gam. Nr. 211816
0,08 – 16 mm²

Gam. Nr. 211818
0,08 – 10 mm²

Skirtas: nuimti apvalių kabelių izoliacinį sluoksnį apvaliu pjūviu, 
ilgesnis, skirtas giliai įtaisytoms dėžutėms

Taikymo sritis: Ø 8 – 13 mm

Kabelių tipai: apvalūs kabeliai, kurie klojami lanksčiai arba 
užfiksuojami, kabeliai, skirti drėgnoms patalpoms

Medžiaga:  
Korpusas: poliamidas (PA) 
Geležtė: specialus plienas, grūdintas, padengtas titano nitridu

Izoliacijos nuėmiklis „XL“ Gam. Nr. 201045
Ø: 8 – 13 mm
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Kaina (be PVM)

90,50

Kaina (be PVM)

97,00

... įtikinami sprendimai

galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo pro-
filis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas 
priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, dide-
lis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbui 
be nuovargio, keturbriaunis presavimas

Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“ Gam. Nr. 212804
0,08 – 10 mm²

galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo pro-
filis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas 
priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, dide-
lis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbui 
be nuovargio, keturbriaunis presavimas

Gam. Nr. 212806
0,5 – 16 mm²

Užspaudimo žnyplės „HUPsquare16“
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0,5–6 
 mm²

0,5– 4 
mm²

6– 16 
mm²

1– 10 
mm²

Video 211692

Kaina (be PVM)

102,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo 
matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje 
(prekės nr. 220260).

• Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai  
 imontuojamas matricas
• Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
• Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai  
 mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Užspaudimo replės X-Crimp Gam. Nr. 211692
Su nailoniniu krepšeliu

Turinys:  
Gam. Nr. 211690 

210763/E 

210765/E

210764/E 

210761/E
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2,5– 6 
mm²

2,5– 6 
mm²

1– 10 
mm²

0,5–6 
 mm²

Kaina (be PVM)

83,50

... įtikinami sprendimai

Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo 
matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje 
(prekės nr. 220260).

• Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai  
 imontuojamas matricas
• Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
• Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai  
 mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Užspaudimo replės X-Crimp  
fotovoltiniams elementams

Gam. Nr. 211697
Su nailoniniu krepšeliu

Turinys:  
Gam. Nr. 211690 

211657/E 

211659/E

210842/E 

210761/E
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6 1in
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Video 216760-1

Kaina (be PVM)

1.471,50

Kaina (be PVM)

1.182,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 216760-1

Gam. Nr. 216760-1-N

Jutiklinė
technika

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 
180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal 
baigus užspaudimą 

• skirtas 6 skirtingoms keičiamoms galvutėms  
 (gaminio nr. 216761, gaminio nr. 216762, gaminio nr. 216665-U,  
  gaminio nr. 216763, gaminio nr. 216764, gaminio nr. 216666-U) 
• paprastesnis galvučių keitimas
• įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
• su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523  
 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527 
• spaudimo galia, kN: 60 
• darbinis slėgis, bar: 700

Universalus nuo baterijos maitinamas  
užspaudimo įrenginys „US-6“

Skirtingos LED jutiklių spalvos rodo, ar užspaudimas pavyko, ar 
įvyko klaida:

  žalia: užspaudimas įvykdytas pagal  
 normas, variklis sustabdytas
 oranžinė: akumuliatoriaus įtampa nėra  
 pakankama
 raudona: užspaudimas sustabdytas  
 anksčiau laiko

Įrenginyje taip pat yra 1 baltas LED šviesos diodas, skirtas 
apšviesti atitinkamą darbo vietą.

Pagrindinis prietaisas + priedai

tik pagrindinis prietaisas

HAUPA akumuliatoriai yra  
suderinami su MAKITA įkrovimo 
įtaisais ir gali būti naudojami  
visose 18 V ličio jonų sistemose. 
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Kaina (be PVM)

422,00

Kaina (be PVM)

496,50

Kaina (be PVM)

640,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Užspaudimo galvutė skirtingiems užspaudimo darbams, greitai 
atidaroma, be įdėklų. Užspaudimo galvutė keičiamiems užspaudimo 
darbams, greitai atlaisvinama, be įdėklų.

• spaudimo galia, kN: 60 • atlenkiama galvutė 
• skylė / sriegis: 17 mm 
• užspaudimo plotis: siauras 
• kabelių antgaliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² /  
 DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 240 mm²
• sujungikliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² /  
 DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 240 mm²

Užspaudimo galvutė „U-KO-6“ Gam. Nr. 216761
už 216760-1

Užspaudimo galvutė su greito atidarymo funkcija, presuojamas 
suspaudimas, nereikalingi įdėklai. 

• spaudimo galia, kN: 60 • atidaroma galvutė
• Neįzoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal  
 DIN 46234, 10 - 240 mm²
• kabelių antgaliai: standartinis Cu 10 – 240 mm² /  
 DIN Al 50 – 240 mm²
• sujungikliai: standartinė Cu 10 – 240 mm² /  
 DIN Al 50 – 240 mm²

Suspaudimo galvutė „U-KDE240-6“ Gam. Nr. 216763
už 216760-1

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-KD300-6“, keičiamųjų 
galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, 
kaištinis užspaudimas.

• spaudimo galia, kN: 60 
• kabelių antgaliai:  
 standartinis Cu 16 – 300 mm²
• sujungikliai: standartinė Cu 16 – 120 mm²

Suspaudimo galvutė „U-D300-6“ Gam. Nr. 216665-U
už 216760-1
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Kaina (be PVM)

686,00

Kaina (be PVM)

664,50

Kaina (be PVM)

415,00

... įtikinami sprendimai

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-HKD400-6“, keičiamųjų 
galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, 
kaištinis užspaudimas.

• spaudimo galia, kN: 60 
• atidaroma galvutė
• kabelių antgaliai:  
 standartinis Cu 25 – 400 mm² 
• sujungikliai: standartinė Cu 25 – 400 mm²

Suspaudimo galvutė „U-D400-6“ Gam. Nr. 216666-U
už 216760-1

• variniams ir aliumininiams kabeliams
• daugiagyslis 
• sektorinis

Pjovimo galvutė „U-KS6-S50“ Gam. Nr. 216762
už 216760-1

be įdėklų, 1 švaistiklis 3 / 8-24 UNF (gam. nr. 217660),  
1 švaistiklis 3 / 4-16 UNF (gam. nr. 217662), 1 adapteris  
(gam. nr. 217664), 1 tarpiklio įvorė (gam. nr. 217666).

Techniniai duomenys: 
• 360° besisukanti galvutė
• lanksti galvutė pagaminta iš aliuminio

Perforavimo galingumas:
• plieninė skarda iki maks. 3,2 mm storio
• nerūdijančiojo plieno skarda iki maks. 1,6 mm storio
• nuo Ø 12 mm iki maks. 50 mm 

Štampavimo galva „U-S-6“ Gam. Nr. 216764
už 216760-1
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+ +

+ +

Kaina (be PVM)

2.492,50

Kaina (be PVM)

2.378,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 216766

Gam. Nr. 216767

sudarytas iš prekių 216760–1, 216763 ir 216762, SysCon, įsk. 
įkroviklį ir akumuliatorių. 

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 
216760-1, punktas 216763 ir punktas 216762.

  
Universalus rinkinys 1

Rinkinys 1 

sudarytas iš prekių 216760-1, 216761 ir 216762, SysCon, įsk. 
įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 
216760-1, punktas 216761 ir punktas 216762.

Rinkinys 2 
  
Universalus rinkinys 2
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6 1in
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Video 216801

Kaina (be PVM)

1.300,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Hidraulinė keičiamų presavimo matricų sistema, presavimo  
galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradinę padėtį  
grąžinama ranka.

Turinys: 
1 presavimo įrankis
1 įkrovimo prietaisas
1 ličio jonų akumuliatorius
1 nešimo diržas, „SysCon“ dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:
• Presavimo jėga, kN: 60 kN 
• Darbinis slėgis, bar: 700
• Atlenkiama galvutė 
• Atvėrimas / eiga: 17 mm
• Presavimo plotis: siauras
• Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
• Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30 
• Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
• Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 6-300  
 DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
• Jungiamoji dalis: standartinė Cu 6-300  
 DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240 
• Matmenys: 383 x 75 mm
• Svoris, kg: 3,0 
• Rinkinio svoris kg: 7,1

Akumuliatorinis hidraulinis  
presavimo įrankis „S0-6“

Gam. Nr. 216801-1
6 – 300 mm²

HAUPA akumuliatoriai yra  
suderinami su MAKITA įkrovimo 
įtaisais ir gali būti naudojami  
visose 18 V ličio jonų sistemose. 
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Kaina (be PVM)

652,00

Kaina (be PVM)

605,00

... įtikinami sprendimai

13 standartinių presavimo matricų praktiškame lagamine

Presavimo matricų standartinis rinkinys Cu Gam. Nr. 216805-SET
13 dalių, 6 - 300 mm²

Gam. Nr. mm²  PB   PU
216806 6  5  Cu 1 pora 
216808 10  5  Cu 1 pora 
216810 16  5  Cu 1 pora 
216812 25  5  Cu 1 pora 
216814 35  5  Cu 1 pora 
216816 50  5  Cu 1 pora 
216818 70  5  Cu 1 pora 
216820 95  5  Cu 1 pora 
216822 120  5  Cu 1 pora 
216824 150  5  Cu 1 pora 
216826 185  5  Cu 1 pora 
216828 240  5  Cu 1 pora 
216830 300  5  Cu  1 pora

12 DIN presavimo matricos praktiškame lagamine

Presavimo matricų rinkinys DIN Cu Gam. Nr. 216831-SET
12 dalių, 10 - 300 mm²

Gam. Nr. mm² PB KZ  PU
216834 10 5 6 Cu 1 pora 
216836 16 5 8 Cu 1 pora 
216838 25 5 10 Cu 1 pora 
216840 35 5 12 Cu 1 pora 
216842 50 5 14 Cu 1 pora 
216844 70 5 16 Cu 1 pora 
216846 95 5 18 Cu 1 pora 
216848 120 5 20 Cu 1 pora 
216850 150 5 22 Cu 1 pora 
216852 185 5 25 Cu 1 pora 
216854 240 5 28 Cu 1 pora 
216856 300 5 32 Cu 1 pora
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Video HUPcompact

HUPcompact

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

Kaina (be PVM)

33,00

Kaina (be PVM)

82,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 210771
0,75 – 6 mm²

Gam. Nr. 213090
Ø: 0,1 – 6 mm²

neizoliuotiems užspaudžiamiesiems kabelių antgaliams, svirtinis 
perkėlimas geresniam jėgos perdavimui, kaištinis užspaudimas, 
standartiniams vamzdžių kabelių antgaliams ir sujungikliams. 
Ypač tinka nikelio vamzdžių kabelių antgaliams ir sujungikliams.

Užspaudimo žnyplės

• izoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims 
• ovalus suspaudimas

HUPcompact „HC01“

• 100 % paralelinis ir  
 preciziškas užspaudimas  
• preciziškas suspaudimas  
• suspaudimo galia: 5 kN  
• maža, ištisinė konstrukcija  
• tarnavimo laikas: 50 000  
 suspaudimų
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5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

5 
kN

100 % 
parallel

LONG LIFE 

50000 
X

Kaina (be PVM)

119,00

Kaina (be PVM)

94,00

Kaina (be PVM)

82,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 213094
Ø: 0,5 – 6 mm²

Gam. Nr. 213092
Ø: 0,75 – 10 mm²

Gam. Nr. 213088
Ø: 0,25 – 16 mm²

• atviriems žalvariniams laidų antgaliams 
• ritininis suspaudimas 
• su lokatoriumi

HUPcompact „HC04“

• neizoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims 
• kaištinis suspaudimas

HUPcompact „HC03“

• gilzėms 
• trapecinis spaustuvas (10 + 16 mm² veleno profilis /  
 0,5 – 6 mm² trapecijos profilis) 

HUPcompact „HC02“
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Kaina (be PVM)

90,00

Kaina (be PVM)

124,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

nailoniniame krepšelyje.

Komplektas: 
Stūmiklio ilgis: 10 m
2 stūmikliai  6 mm Ø balti
6 stūmikliai  5 mm Ø geltoni
2 stūmikliai  4 mm Ø žali

Priedai: 
1 kablys, 1 grandinė, 1 magnetas, 1 pradžios antgalis,  
1 įtempimo valdymo mygtukas, 1 šviesos diodų lemputė

Stiklo pluošto stūmiklių rinkinys

nailoniniame krepšelyje. 

Komplektas: 
Stūmiklio ilgis: 7 m 
5 stūmikliai 8 mm Ø juodi 
2 stūmikliai 8 mm Ø balti

Priedai: 
1 kablys, 1 grandinė, 1 magnetas, 1 pradžios antgalis,  
1 įtempimo valdymo mygtukas

Stiklo pluošto stūmiklių rinkinys Gam. Nr. 150560
BI: 7 m, Rinkinys: 12 dalių

Gam. Nr. 150562
BI: 10 m, Rinkinys: 16 dalių



67

Video 143500

M5

Kaina (be PVM)

78,50
Kaina (be PVM)

91,50

108,00
Kaina (be PVM)

... įtikinami sprendimai

Su specialia plastikine subraižymams atsparia danga, M5 sriegiu 
ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame 
korpuse, spalva: juoda.

„Single Composite“ 

Laido tvirtinimo įrankis  
„PullTec“

tipo laidas: 4,0 mm, žalias

• atlaikoma bendroji apkrova 300 kg

„HAUPA PullTec“ trumpa apžvalga:
• Medžiaga: dengtas specialia plastikine danga
• itin glotnus ir elastingas
• atsparus trinčiai
• nėra detalių, kurios galėtų išlinkti ar lūžti
• M5 sriegis
• su tvirtinimo spyruokle
• plastikinis atsparus subraižymams korpusas

Gam. Nr. 143500
BI: 20 m, Ø 4,0 mm

Gam. Nr. 143502
BI: 30 m, Ø 4,0 mm

Su specialia plastikine subraižymams atsparia danga, M5 sriegiu 
ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame 
korpuse, spalva: juoda.

„Single Composite“ 

Laido tvirtinimo įrankis  
„PullTec“

tipo laidas: 5,2 mm, juodas

• atlaikoma bendroji apkrova 350 kg

Gam. Nr. 143506
BI: 30 m, Ø 5,2 mm

lūžimo jėga: 350 kg
su M5 sriegiu ir  

fiksavimo spyruokle

nėra detalių, kurios galėtų
išlinkti ar lūžti
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Kaina (be PVM)

274,00

Kaina (be PVM)

331,50

Kaina (be PVM)

390,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 143050
BI: 40 m, Ø 4,5 mm

Gam. Nr. 143052
BI: 60 m, Ø 4,5 mm

Gam. Nr. 143054
BI: 80 m, Ø 4,5 mm

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“ su stiklo pluošto strypeliu Ø 
4,5 mm ir žalia PP danga RAL 6018, su cinkuotu plieniniu suktuvu 
Ø 330 mm, pastatomas modelis, su pradžios ir galo įvorėmis M5 ir 
traukimo galvute M5 su ąsa

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“
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Kaina (be PVM)

267,50

Kaina (be PVM)

210,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 143402
Svoris: 10,5 kg

Gam. Nr. 143400
Svoris: 9 kg

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuočių 
su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, 
milteliniu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo 
įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti 
kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių 
guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant 
specialių įrankių. Keturios vibraciją slopinančios kojelės neleidžia 
kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai. 

Techniniai duomenys:  
Ilgis: 705 mm
Plotis: 570 mm
Aukštis: 115 mm 

Būgnas/P: 660 mm
Būgnas/Ø: 1200 mm
Būgnas/kg: 300

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200+

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuočių 
su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, 
milteliniu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo 
įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti 
kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių 
guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant 
specialių įrankių. Keturios vibraciją slopinančios kojelės neleidžia 
kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai. 

Techniniai duomenys:  
Ilgis: 610 mm
Plotis: 570 mm
Aukštis: 115 mm 

Būgnas/P: 560 mm
Būgnas/Ø: 1200 mm 
Būgnas/kg: 175 

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200
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≤50%
MIN

MAX

Kaina (be PVM)

175,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 102052
30 dalių

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“ su izoliuotais antgaliais, 
integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir 
įtampos patikrinimo prietaisu. 

Turinys:
• Plokšti antgaliai: 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
• Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• „Pozidriv“ antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
• „Tx“ antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100,  
 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
• PZ/FL 1, PZ/FL 2
• Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
• Dvigubi: 5,3 x 47
• Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą  
 elektronikos darbams
• 2 dalių suimama rankena: 120 mm
• Srovės tikrinimo prietaisas: 100700, 125–250 V
• VDE 2K replės: 211200*,  
  211204*,  
  211208*,  
  211214

Keičiamų antgalių rinkinys  
„VarioPro“

Laikiklis sukimo
memento rankenai

*Aukštas svertas = pakeliama svertu 
(svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)
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Video 102000

Kaina (be PVM)

26,50

Kaina (be PVM)

26,50

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 102000-1
Phillips, 10 dalių

Gam. Nr. 102000/PZ-1
Pozidriv, 10 dalių

patvariame nailoniniame krepšyje. Turinys: 2K keičiama rankena, 
sukamas antgalis, keičiami antgaliai, 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 
4,0 / PH1/PH2 arba PZ1/PZ2, PZ/FL 2, keturkampis 1, dvigubas.

Charakteristika:
• patikrinta dalimis pagal IEC 60900
• aukštas saugumo lygis
• sukamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą  
 elektronikos darbams
• skirstomosios spintos raktas integruotas į sistemą
• neužima daug vietos ir nėra sunkus 
• atitinka visas reikiamas normas

Keičiamų antgalių sistema  
„Vario“
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TQ
Video 102700

Kaina (be PVM)

106,50

Kaina (be PVM)

106,50

Kaina (be PVM)

90,00

Kaina (be PVM)

90,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 102700-1
Phillips, 1 – 6 Nm

Gam. Nr. 102700/PZ-1
Pozidriv, 1 – 6 Nm

Gam. Nr. 102701-1
Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Gam. Nr. 102701/PZ-1
Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno, grūdinta, 
švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje. 

• Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
• Geras skalės reikšmės nuskaitomumas
• Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas  
 nustatytas sukimo momentas
• Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003 

Turinys: 12 dalių
• 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V  
 1 – 6 Nm | 0,5 – 3,5 Nm 
• įpjova 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 
• PH0 / PH1 / PH2 arba PZ0 / PZ1 / PZ2 
• PZ/FL 1 
• PZ/FL 2 
• keturiabriaunis raktas

Dinamometrinis atsuktuvas su  
keičiama geležte „VarioTQ“
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Video 220576

Kaina (be PVM)

177,00

... įtikinami sprendimai

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklu, su 1/4“ įstatomais 
įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams 
iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai 
temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:
• Perjungimo raktas 150 mm, 1/4“
• T formos užmaunamas raktas 125 mm, 1/4“
• Ilginamieji įrankiai 100 und 150 mm, 1/4“
• Keičiamos galinio rakto galvutės 1/4“,  
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu  
 1/4“, 3, 4, 5, 6 mm

Įrankių lagaminas 1000 V, 1/4“
Gam. Nr. 220576
18 dalių



74
haupa.com

Video 220402

Video 220404

Kaina (be PVM)

224,00

Kaina (be PVM)

283,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklu, su 3/8“ įstatomais 
įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams 
iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai 
temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:
• Perjungimo raktas 200 mm, 3/8“
• T formos užmaunamas raktas 200 mm, 3/8“
• Ilginamieji įrankiai 150 und 250 mm, 3/8“
• Keičiamos galinio rakto galvutės 3/8“, 
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
• Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu  
 3/8“, 4, 5, 6, 8 mm

Įrankių lagaminas 1000 V, 3/8“
Gam. Nr. 220402
16 dalių

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklu, su 1/2“ įstatomais 
įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams 
iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai 
temperatūrai. Matmenys: 380 x 316 x 61 mm.

Turinys:
• Perjungimo raktas 250 mm, 1/2“
• T formos užmaunamas raktas 200 mm, 1/2“
• Ilginamieji įrankiai 125 und 250 mm, 1/2“
• Keičiamos galinio rakto galvutės 1/2“,  
 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
• Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu  
 1/2“, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Įrankių lagaminas 1000 V, 1/2“
Gam. Nr. 220404
20 dalių
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Kaina (be PVM)

34,50

Kaina (be PVM)

50,00

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 212683/Z1
7 dalių

Atsuktuvų rinkinys 1000 V 
Turinys: po 1 elektriko atsuktuvą 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm,  
5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 kryžminį atsuktuvą „Phillips“, 
1 ir 2 dydžio

Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės 
• Masyviems ir lankstiems laidams
• Automatiškai nustatoma skerspjūviui 
• Darbinis diapazonas 0,5–4 mm² 
• laidams kirpti iki 2,5 mm² 

Rinkinys su 7 įrankiais

Gam. Nr. 262153
2,5 – 5 mm

Pernelyg didelio įtempimo ir suveržimo išvengiama dėl tolygaus 
įtempio apribojimo. Įdėtas peilis pjauna tik pasiekus nustatytą 
įtempį. Reguliuojama tempimo jėga.

Kabelių dirželių įtempimo ir nukirpimo žnyplės
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Video 262098

Kaina (be PVM)

52,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 262098
12 dalių

Lituoklio rinkinys „SolderingKit“

12 dalių, transporto priemonei, butano dujos, darbui be trukdančių 
kabelių, kur negalima prijungti prie elektros tinklo, keičiami antgaliai 
darbui sutraukiant naudojant šilumą, mikrosuvirinimui ir plastikinei 
plėvelei ir plokštėms pjauti, su „Piezo“ degimu, įšilimo laikas: +/- 25 
sek. (ilgiausiai), tolygiai reguliuojama galia, temperatūra esant 
atvirai liepnsia iki 1200 °C, lituojant iki 550 °C, sutraukiant iki 680 
°C, degimo trukmė apie 60 min., juodame plastikiniame lagamine. 
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Video 103000

TQ

Kaina (be PVM)

87,00

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 103000-1
Mix, 1 – 6 Nm

Dviguba keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno arba 
chromo, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, chromuota, juoda 
viršūnė ir šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje.  
20 geležčių profilių

• Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
• Geras skalės reikšmės nuskaitomumas
• Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas  
 nustatytas sukimo momentas
• Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003 

Turinys: 12 dalių
• 2 variantų keičiama rankena VarioTQ 1 – 6 Nm 
• įpjova 3/4 – 5,5/6,5 
• PH0/PH1 
• PZ0/PZ1 
• PH2/PZ2 
• TX 10/15 – 20/25 
• HEX 2/3 – 4/5 
• PZ/FL1 – PZ/FL2
• keturiabriaunis raktas

Dinamometrinis atsuktuvas su  
keičiama geležte „VarioTQ“
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360° | 100965

Kaina (be PVM)

13,50

Kaina (be PVM)

37,50

Kaina (be PVM)

12,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 100965
9 dalių, RP: 1,5 – 10 mm

Gam. Nr. 100961
8 dalių, RP: 2 –10 mm

Gam. Nr. 100967
9 dalių, RP: 1/16“- 3/8“

iš chromo vanadžio plieno, grūdinti per visą ilgį, nikeliuoti, ypač 
ilga versija, metriniai arba AF, su kūgine galvute, atlenkiamame 
laikiklyje. 

Turinys metrinis: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Turinys AF: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 –  
1/4 – 5/16 – 3/8 col.

Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų  
rinkinys atlenkiamame laikiklyje

iš chromo vanadžio plieno, grūdinta per visą ilgį, chromuota, su 2 
komponentų rankena.

Turinys: 8 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys,
T rankena
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Kaina (be PVM)

35,00

Kaina (be PVM)

97,00

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 231929
Ø 68 mm

Kiaurymių pjovimo rinkinys iš bimetalo Gam. Nr. 232011
9 dalių

9 dalių rinkinys juodame plastikiniame lagamine. Kobalto 
legiruotas bimetalas optimaliai pjovimo kokybei ir ilgai gyvavimo 
trukmei. Masyvus galinis dangtelis užtikrina sklandžią eigą ir tiks-
lias kiaurymes įleidimo lizdams, sriegiams, kabeliams ir vamzdžių 
įvadams ir kt  

Ypač tinka: medienai, gipso kartono plokštėms, plastikui,  
spalvotiesiems metalams, aliuminiui, plienui ir nerūdijančiajam 
plienui nuo 1 mm. 

Turinys: 
• HSS bimetalo kiaurymių pjūklas Ø 22mm (231902), Ø 27mm 

 (231906), Ø 32mm (231910), Ø 44mm (231916), Ø 68mm 

 (231928), Ø 76mm (231932), Ø 83mm (231936) 

• Pjūklo laikiklis „QuickLock“ su šešiabriauniu laikikliu: 

 Dydis 14-30 (231998) ir dydis 32-152 (231999)

• Ø 68 mm kištukiniams lizdams sienoje gręžti 
• Gręžimo gylis – 40 mm
• Veikia labai tiksliai
• Specialiai gipskartoniui, minkštai medienai, medžio  
 drožlių plokštėms, „Fermacel“ plokštėms ir t. t.
• 11 mm šešiabriaunis tvirtinimo lizdas
• Tiekiama plastikinėje dėžutėje

Angų freza su briaunos gilintuvu  
ir platininiu stūmikliu
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reduced

Kaina (be PVM)

60,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvas su reketo mechanizmu. 
180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji 
antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo 
mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant 
įrankis neišslys ir neleis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma 
ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis 
zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys: 
1/4“ 50 mm Power bits Tx:  
      T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
1/4“ 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1/4“ 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits, plokštieji: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4“ 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2
Visų antgalių kotas yra sutrumpintas, išskyrus T40, H6, 
plokščias: 6, 7, 8. 
Adapteris: 1/4“ 50 mm, 1/4“ 80 mm. 
Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvas su reketo mechanizmu

„FlexBag“– 40 apsauginių antgalių,  
8 žvaigždutės, 2 ilginamieji elementai,  
trumpesnis kotas

Gam. Nr. 104020-1
51 dalių, Bit: 50 mm
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Kaina (be PVM)

57,00

... įtikinami sprendimai

pažymėtas spalvomis

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvas su reketo mechanizmu. 
180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji 
antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo 
mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant 
įrankis neišslys ir neleis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma 
ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis 
zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:
1/4" 50 mm sukimo antgaliai S-Tx:  
      T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 50 mm sukimo antgaliai Hex: H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm sukimo antgaliai PH: 1, 2, 2, 3
1/4" 50 mm sukimo antgaliai PZ: 1, 2, 2, 2
1/4" 50 mm sukimo antgaliai, plokštieji: 3, 4, 4, 5, 6
1/4" 50 mm sukimo antgaliai SQ: 1, 2, 3
1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PZ/FL: 1, 1, 2, 2
1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PH/FL: 1, 1, 2, 2
Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Grąžtai: 2, 3, 4, 5, 6
1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvas su reketo mechanizmu

„FlexBagPro“ – 37 apsauginių antgalių, 
8 galvutės, 5 grąžtai

Gam. Nr. 104022-1
51 dalių, Bit: 50 mm
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Kaina (be PVM)

43,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Chromas-vanadis-plienas, pramoninė kokybė, juoda plastikinė 
dėžė su metaliniu užraktu. 

Turinys: 1/4" pavara. 
12 raktų plotis:  
  4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm 
 1 perjungimo terkšlė,  
 2 pailginimai (50 ir 100 mm),  
 1 lankstus pailginimas, 
 1 3/8 col. ir 1/4 col. adapteris ilgintuvui,  
  skirtas naudoti kaip T formos rankena,  
 1 rankena, 
 1 universali jungtis,  
14 atsuktuvo antgalių: PH 1, 2 ir 3,  
  vidiniai šešiabriauniai: 3, 4, 5, 6, 8 dydžio,  
  torcioniniai: 10, 15, 20, 25, 27, 30 dydžio

Galvučių rinkinys Gam. Nr. 110674
33 dalių, 1/4“
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360° | 110672

Kaina (be PVM)

94,00

... įtikinami sprendimai

Chromo vanadžio plienas, atliktas pramoninis, juodos spalvos 
plastikinis dėklas su metaliniu užraktu.

Dėžėje yra: 59 vnt. 
12  1/4“ veržliarakčių galvutės 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 –  
  8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm 
 2  1/4“ pailgintuvai 50 und 150 mm 
 1  3/8“ x 1/4“ adapteris pailginant naudoti kaip T formos  
  sukimo rankeną 
 1  1/4“ kardaninis lankstas 
 1  grąžto adapteris 1/4“ keturbriaunis ant 1/4“ šešiabriaunio 
 1  1/4“ perjungimo mechanizmas
13  1/2“ veržliarakčių galvutės 10 – 11 – 12 – 13 – 14 –  
  15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
 2  1/2“ 75 ir 250 mm pailgintuvai
 1  3/8“ x 1/2“ adapteris pailginant naudoti kaip T formos  
  sukimo rankeną
 1  1/2“ kardaninis lankstas
 1  1/2“ perjungimo mechanizmas
 1  Flex graižtinis atsuktuvas 
 1  adapteris 1/4“ x 1/4“ x 50 mm 
 1  adapteris 1/4“ x 1/4“ x 80 mm 
 4  antgaliai 1/4“, 50 mm, PH 0 – 1 – 2 – 3 
 4  antgaliai 1/4“, 50 mm, PZ 0 – 1 – 2 – 3 
 2  antgaliai 1/4“, 50 mm, PZ/FL 1 – 2 
 4  antgaliai 1/4“, 50 mm, griovelinės  
  galvutės 3 – 4 – 5 – 6 mm 
 6  antgaliai 1/4“, 50 mm, vidiniai  
  šešiabriauniai 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 

Raktų dėžė „SocketFlex“ Gam. Nr. 110672
59 dalių, 1/4“ + 1/2“
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360° | 110902

Kaina (be PVM)

82,50

Kaina (be PVM)

8,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Chromuotu paviršiumiu, poliruotas, lygūs dantys, 72 dantys, su 
lankstu (jungtimi), palenkiama galvute, DIN 3113, ISO 3318, 
praktiškoje plastikinėje dėžutėje su metaliniu užraktu

Susideda iš:  
8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 mm pločio raktai

Alkūninių veržliarakčių rinkinys „Flex“ Gam. Nr. 110902
8 dalių

HAUPA antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės įrankiams skirto 
plieno ir yra optimaliai grūdinti (H Rc 60 – 63).

Turinys: 
Atsuktuvų antgaliai: forma E 6,3, laikiklis 1/4", 25 mm 
Plokšti antgaliai: 4.0 (0.5), 5.0 (0.8), 5.0 (1.0), 6.0 (1.0) 
Phillips: 1, 2, 3, Pozidriv: 1, 2, 3, Tx: 10, 15, 20, 25 
Šešiabriauniai: 4.0, 5.0, 6.0, magnetiniai laikiklis 60 mm  

Antgalių dėžutės privalumai:
• Diržas su gnybtu
• Ypatinga ergonomika (atidarius dėžutę, antgaliai yra  
 patogioje paimti padėtyje 45° kampu). 
 „Easy pick up“ funkcija 
• Specialus antgalių tvirtinimas neleidžia  
 iškristi, jei dirbama virš galvos

Gam. Nr. 102210
17 dalių

„BitBox“, 17 vnt.
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Kaina (be PVM)

15,00

Kaina (be PVM)

17,00

... įtikinami sprendimai

„keturi viename“ | Terkšlinis raktas tinka 4 skirtingų dydžių 
sraigtinėms veržlėms.

• Dydžiai:  8 x 10 mm ir 12 x 13 mm 
   10 x 13 mm ir 17 x 19 mm
• Chromo vanadis; chromo molibdeno plienas, matiškai  
 chromuotas
• smulkaus dantytumo 120 dantukų 2 terkšlėse, pasukimo  
 kampas 3°
• Terkšlių pasukimo į dešinę / kairę eigą perjungimo funkcija
• Dėl 12 dantukų laisvai galima atsukti 4, 6 ir 12 taškų  
 varžtus bei jau beveik apvalias varžtų veržles
• Didelė apkrova / tarnavimo laikas: 30 000 pasukimų
• kompaktiškas ir plonas dizainas, kad būtų lengva transportuoti  
 ir laikyti

Terkšlinis raktas „keturi viename“ Gam. Nr. 110780
RP: 8 x 10 mm | 12 x 13 mm

Gam. Nr. 110782
RP: 10 x 13 mm | 17 x 19 mm

Dydžiai: 
Gam. Nr. 110780
   8 x 10 mm  |  12 x 13 mm 

Gam. Nr. 110782     
             10 x 13 mm  | 17 x 19 mm
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Aircraft
Grade 

Aluminium

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h LED

3W
CREE XR-E

LED
1W
CREE

Focus

Aircraft
Grade 

Aluminium

50
 m

2 x AAA

LED
1W
CREE

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

LED
3W

CREE XP-E

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

10
0 m

IP65 3 x AAA Focus

Kaina (be PVM)

16,00

Kaina (be PVM)

12,50

Kaina (be PVM)

20,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

• Kompaktiška
• Labai mažas ir lengvas
• Ypač stiprus apšvietimas
• LED 3 vatų CREE XR-E
• 1 AAA tipo baterija

Kišeninis LED prožektorius „Mini Torch“ Gam. Nr. 130310
BI: 20 x 92,5 mm

• Apšviečiamas atstumas: 50 m
• 50 Lm
• LED, 1 W, CREE
• Su spaustuku
• 2 AAA maitinimo elementai

Kišeninis LED prožektorius „Pen Torch“ Gam. Nr. 130328
BI: 14 x 143 mm

• Reguliuojamas spindulio fokusavimo atstumas arti arba toli
• LED 3 vatų CREE XP-E
• 3 AAA tipo baterijos

Kišeninis LED prožektorius „Focus Torch“ Gam. Nr. 130312
BI: 34,4 x 115 mm
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Li-Ion
2200 mAh

3,7 V
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4 x AAA

LED
5W

CREE XP-G

Ø 40,5 x
141 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

LED
5W

CREE XP-G

Ø 40,5 x
180 mm

250
Lm

Lifetime

30000
h

Aircraft
Grade 

Aluminium

20
0 m

IP65

Akku

Li-Ion
2200 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

Kaina (be PVM)

41,00

Kaina (be PVM)

64,00

... įtikinami sprendimai

• IP67, nepraleidžia dulkių, apsauga nuo laikino panardinimo 
 (nepraleidžia vandens) 
• 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
 2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
• LED 5 vatų CREE XP-G
• 4 AAA tipo baterijos

Kišeninis LED prožektorius „IP67 Torch“ Gam. Nr. 130314
BI: 40,5 x 141 mm

• Ličio jonų akumuliatorius, 2200 mAH, 3,7 V
• Integruotas kroviklis
• 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
 2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
• Papildomas atsarginės baterijos skyrelis
• Apsauga nuo gilaus panardinimo
• LED 5 vatų CREE XP-G
• 230 voltų įkrovimo laidas, KFZ įkrovimo laidas
• Baterijų skyrelis (alternatyvus maitinimas iš baterijos)

Kišeninis LED prožektorius „RC Torch“ Gam. Nr. 130316
BI: 40,5 x 180 mm
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CRI
90

Akku

Li-Ion
6700 mAh

3,7 V

360° | 130348

LED
10+3

W
220 x
  57 x
40 mm

800
220 Lm

+
Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6700 mAh

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

+

3/12 

h

 

CRI
90

50 %

100 %
7000K

Akku

Li-Ion
1800 mAh

3,7 V

LED
4W

120 x
60 x

25 mm

200
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
1800 mAh

3,7 V

ABS 100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

+
3 h

Kaina (be PVM)

40,00

Kaina (be PVM)

29,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

• integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 6,7 Ah  
• LED 10 W+ LED 3 W 
• aukštos kokybės plastikinis korpusas
• naudojimui patalpose ir lauke, apsaugotas nuo  
 vandens patekimo pagal IP54
• labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 7000 K 
• šviesos ryškumas 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED) 
• spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
• kintantis šviesos srautas 50% | 100% 
• veikimo laikas 
 10 W LED: – veikia apie 3 val. šviečiant 100 % stiprumu  
   - veikia apie 6 val. šviečiant 50 % stiprumu 
 3 W LED:  - veikia apie 12 val. šviečiant 100 % stiprumu  
   - veikia apie 24 val. šviečiant 50 % stiprumu 
• Įkrovimo laikas prijungus adapteriu prie elektros tinklo –  
 maždaug 3,5 valandos
• Įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie  
 elektros lizdo (5 V / 2 A DC) 
• 12 V įkrovimo kabelis KFZ 
• reguliuojamas pagrindas
• su pakabinimo kabliuku
• su diržo spaustuku 
• Dydis: ilgis 220 x plotis 57 x aukštis 40 mm

Darbinė LED lempa „HUPlight10+3“ Gam. Nr. 130348
LED 10 W + LED 3 W

• Ličio jonų baterija, 1 800 mAH, 3,7 V
• LED, 4 W
• Ryškumas apie 200 liumenų
• Šviečia apie 3 valandas
• Lempos akumuliatorius įkraunamas per „Micro-USB“ jungtį 
• Palenkiamas pagrindas
• Dvigubas magnetinis laikiklis
• Pritvirtinimo ir pakabinimo kablys
• Tinkama naudoti visur ir visais atvejais

Gam. Nr. 130336
LED 4 Watt

Maža darbo lempa „HUPlight4“
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Sensor

 

CRI
90

LED
3W

60 x
45 x

38 mm

155
Lm

Lifetime

30000
h

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

kg
73 g
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CRI
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50 %

100 %
2,5 h
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CRI
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45 x

38 mm
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30000
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kg
90 g

3 x AAA Sensor

 

CRI
90

50 %

100 %
2,5 h

Kaina (be PVM)

25,00

Kaina (be PVM)

30,00

... įtikinami sprendimai

• 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC 
• Šviesos intensyvumas 155 Lm
• Spalvų perteikimas 90 CRI 
• Veikia su baterijomis (3 x AAA, yra komplekte)
• Kintama šviesos galia, 50 % | 100 % 
• Veikimo laikas:  
  – apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui 
  – apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui 
• Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
• Automatinis į jungimas ir išjungimas naudojant specialią  
 jutiklių technologiją
• Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
• Galvos juosta su silikono juostelėmis, kad būtų galima  
 saugiai privirtinti prie apsauginių šalmų
• Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 49 g (be baterijų)

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155“ Gam. Nr. 130319
BI: 60 x 45 x 38 mm

• 3,7 V 1200 mAh ličio polimerų akumuliatorius 
• 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC 
• Šviesos intensyvumas 155 Lm • Spalvų perteikimas 90 CRI 
• Kintama šviesos galia, 50% | 100 % 
• Veikimo laikas:  
  – apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui 
  – apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
• Įkrovimo kabelis („micro USB“) yra komplekte
• Įkrovimo laikas apie 4 valandas
• Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
• Automatinis į jungimas ir išjungimas naudojant specialią  
 jutiklių technologiją
• Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
• Galvos juosta su silikono juostelėmis, kad būtų galima  
 saugiai privirtinti prie apsauginių šalmų
• Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 73 g

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155+“ Gam. Nr. 130321
BI: 60 x 45 x 38 mm
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Akku

Li-Ion
4400 mAh

3,7 V USB

360° | 130344
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360° | 130346

 

CRI
90

Kaina (be PVM)

38,50

Kaina (be PVM)

58,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

• integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 4,4 Ah • LED 10 W
• aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto  
 aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
• skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens  
 pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra  
 6500 K • šviesos ryškumas 900 Lm 
• spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
• kintantis šviesos srautas, 50% | 100% 
• veikimo laikas:  - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui  
  - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui 
• įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo  
 - apie 4,75 val. • galimybė kraut nuo išorės įrenginių per  
 USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio) 
• įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie  
 elektros tinklo (5 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis  
• reguliuojamas pagrindas  
• dydis: ilgis 170 x plotis 121 x aukštis 43 mm

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight10pro“ Gam. Nr. 130344
LED 10 Watt

• integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 4,4 Ah • LED 20 W
• aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto  
 aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
• skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens  
 pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra  
 6500 K • šviesos ryškumas 1800 Lm 
• spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
• kintantis šviesos srautas, 50% | 100% 
• veikimo laikas:  - apie 3 esant 100 % šviesos stiprumui  
  - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui 
• krovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo  
 - apie 5 val. • galimybė kraut nuo išorės įrenginių per  
 USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio) 
• įkrovimo įrenginys 100 – 240 V AC prijungiamas prie  
 elektros tinklo (12 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis 
• reguliuojamas pagrindas
• dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight20pro“ Gam. Nr. 130346
LED 20 Watt
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Kaina (be PVM)

7,00

Kaina (be PVM)

74,50

... įtikinami sprendimai

• Laikiklis darbiniams žibintams tvirtinti
• Tinka gaminių nr. 130344, 130346, 130352
• Ypač stiprus magnetas lanksčiam tvirtinimui

Magnetinis lempos laikiklis Gam. Nr. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm

• integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 5,2 Ah • LED 30 W
• aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto  
 aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
• skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens  
 pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra  
 6500 K • šviesos ryškumas 2500 Lm 
• spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
• kintantis šviesos srautas, 50% | 100% 
• veikimo laikas:  - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui  
  - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui 
• įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo  
 - apie 5 val. • galimybė kraut nuo išorės įrenginių per  
 USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio) 
• įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie  
 elektros tinklo (12V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis 
• reguliuojamas pagrindas
• dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight30pro“ Gam. Nr. 130352
LED 30 Watt
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Kaina (be PVM)

113,00

Kaina (be PVM)

67,50

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

• Integruotas 7,4 V/ 6,6 Ah ličio jonų akumuliatorius
• LED 50 W
• Ypač atsparus korpusas, pagamintas iš itin smūgiams  
 atsparaus plastiko
• Vidaus ir lauko darbams, apsaugotas nuo vandens purslų  
 pagal IP54
• Ypač ryškus apšvietimas, spalvos temperatūra 6500 K.
• Šviesos stipris 4000 Lm
• Spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
• Kintantis švietimo ryškumas, 50%|100%
• Veikimo laikas: 
 - apie 2 valandos 100 % švietimo ryškumui 
 - apie 4 valandos 50 % švietimo ryškumui
• Įkrovimo trukmė apie 2,5 val.
• Įžeminti lizdai, 2 vnt.: 220 – 240 V~AC | Maks.: 3000 W
• Įkroviklis / maitinimo šaltinis iš išorinių / kitų prietaisų
• Laidas: 5 metrų, H07RN-F 3G1,5mm²
• Tvirtinimo arba pakabinimo kabliukas
• Rankena
• Matmenys: Ø 280 x 260 mm

Lubinis šviestuvas „HUPlight50combi“ Gam. Nr. 130360
LED 50 Watt

• Dydis: 115 x 115 x 300 (aukštis) cm 
• Reguliuojamas aukštis, maks. aukštis 3 m 
• Svoris: maždaug 3,5 kg

Stovas, skirtas „HUPlight50combi“
Gam. Nr. 130361
Stovas, aukštis 3 m
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Kaina (be PVM)

0,70
Kaina (be PVM)

0,70

Kaina (be PVM)

0,70
Kaina (be PVM)

0,70

Kaina (be PVM)

0,70
Kaina (be PVM)

0,70

... įtikinami sprendimai

Gam. Nr. 120300/6

Dydis: 6
Gam. Nr. 120300/7

Dydis: 7

Gam. Nr. 120300/8

Dydis: 8
Gam. Nr. 120300/9

Dydis: 9

Gam. Nr. 120300/10

Dydis: 10
Gam. Nr. 120300/11

Dydis: 11

puikiai tinka smulkiems mechanikos darbams ir mažoms 
mechaninėms apkrovoms 

• HPPE pluoštas
• Plona PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari  
 dilimui, suteikia patikimą sukibimą
• Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
• Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai,  
 tikslioji mechanika

PU tekstilės pirštinės  

Įpjovimams atsparios pirštinės skirtos apsaugoti nuo mechaninių pavojų pagal EN 388 ir EN 420. 
Piktograma „Hammer“ reiškia gaminio eksploatacinių savybių lygį.

 Pavyzdžiai:
 Atsparumas dilimui. è  4
 Atsparumas pjovimui. è 5
 Atsparumas plyšimui. è 4
 Atsparumas pradūrimui. è 4
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4,50
Kaina (be PVM) Kaina (be PVM)

4,50

Kaina (be PVM)

4,50

Kaina (be PVM)

5,30
Kaina (be PVM)

5,30

Kaina (be PVM)

5,30

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, 
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31.  
Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Gam. Nr. 120302/9

Dydis: 9
Gam. Nr. 120302/10

Dydis: 10

Gam. Nr. 120302/11

Dydis: 11

Gam. Nr. 120304/9

Dydis: 9
Gam. Nr. 120304/10

Dydis: 10

Gam. Nr. 120304/11

Dydis: 11

didelėms mechaninėms apkrovoms, suteikia gerą atsparumą 
įpjovimams 

• HPPE pluoštas
• PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui,  
 suteikia patikimą sukibimą
• Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
• Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo  
 reikalaujantiems darbams su šiek tiek aštriais  objektais

3 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelis atsparumas įpjovimams, didelėms mechaninėms apkrovoms 

• HPPE pluoštas
• Stora PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari  
 dilimui, suteikia patikimą sukibimą
• Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
• Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo  
 reikalaujantiems darbams su aštriais objektais

5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės
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Montažiniai klijai „HUPfix+“

• Užtikrina labai tvirtą pradinį sukibimą
• Skirti kabelių kanalams, lizdams ir kabeliams klijuoti prie mūro,  
    medinių ir metalinių paviršių
• Netinka išankstiniam fiksavimui, atliekant darbus virš galvos  
    arba ant vertikalių paviršių
• Gali būti dažomi

Gam. Nr. 170206
310 ml

„HUPFix+“ paskirtis:
šie klijai skirti metalams, medienai ir plastikams klijuoti 
tarpusavyje ir su kitomis medžiagomis elektrotechnikos ir 
statybų sektoriuose, medienos pramonėje, konteinerių gamybos, 
lakštinių metalų apdirbimo, prietaisų gamybos, kondicionavimo 
įrangos, jachtų / laivų statybos, kėbulų, transporto priemonių 
ir langų gamybos sektoriuose. Klijai tinka naudoti tose srityse, 
kuriose netinka silikonas. Šie klijai išsiskiria unikaliomis pradinio 
sukibimo savybėmis. „HUPfix+“ klijais galima prie lubų ir sienų 
klijuoti kabelius, akmenį, medieną, plyteles ir metalą tada, kai 
įprastų klijų savybių nepakanka ir jie nuslysta. 
 
Savybės:
klijuojamos detalės turi būti švarios, nesuteptos alyva ar tepalu. 
Užtepkite „HUPfix+“ klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių, 
uždėkite detalę ir stipriai prispauskite. Detalės iš karto sukimba. 
Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. 
Kietėjimo sparta yra 3 mm/24 val.
Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -40°C iki 100°C 
(trumpą laiką 2–3 val., kai temperatūra siekia iki 130°C). 
Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C.

Pistoletas-švirkštas „Profi“

• 310 ml silikono ir polimerų kasetėms

Gam. Nr. 170254
310 ml įdėklams

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

11,50

Kaina (be PVM)

18,50
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• Skirtas kompensacinėms siūlėms statinių viduje ir išorėje 
• Atitinka standarto DIN 18545 2 dalies reikalavimus 
• Atsparus senėjimui, atmosferos veiksnių ir ultravioletinių   
    spindulių poveikiui, pasižymi ilgalaikiu elastingumu

Skaidrus silikonas „HUPsilicon“ Gam. Nr. 170200
310 ml

Silikonas „HUPsilicon“, baltas Gam. Nr. 170202
310 ml

„HUPsilicon“ paskirtis:
skirtas kompensacinėms siūlėms statinių viduje ir išorėje, 
naudojamas stiklinant langus ir sandarinant medinių, plastikinių 
ir aliuminio langų rėmų montažines siūles. Atitinka standarto DIN 
18545 2 dalies reikalavimus. Labai gerai sukimba su dauguma 
rinkoje siūlomų glazūrų ir lakų. 
 
Savybės: 
pasižymi ilgalaikiu elastingumu. Atsparus senėjimui, atmosferos 
veiksnių ir ultravioletinių spindulių poveikiui. Galima naudoti su 
dažais. Neutralaus kvapo. Nesusidaro ankstyvi įtrūkimai. Gerai 
sukimba su darbiniu paviršiumi. Paviršius nelimpa.
Atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +150°C. 
Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C. 
Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. (esant 
23°C).

... įtikinami sprendimai

Momentiniai klijai „HUPsuperglue“

• Momentiniai klijai iš ciano akrilato
• Skirti plastiko ir metalo junginiams klijuoti
• Pasižymi žema klampa

Gam. Nr. 170226
20 g

„HUPsuperglue“ naudojimas:
paviršiai turi būti švarūs, nesutepti alyva ar tepalu. 
Užtepkite ploną „HUPsuperglue“ sluoksnį ant vieno iš klijuojamų 
paviršių ir prispauskite detales vieną prie kitos.

Kaina (be PVM)

9,00

Kaina (be PVM)

8,30

Kaina (be PVM)

4,60
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Ženklinimo priemonės purškalas „HUPmark“

• raudonos /geltonos /rožinės spalvos 
• puikiai matomas ir gerai pasidengia 
• galima purkšti bet kokioje padėtyje
• reitai džiūsta, nenusitrina ir atsparus atmosferos poveikiui

Gam. Nr. 170140
500 ml

Gam. Nr. 170141
500 ml

Gam. Nr. 170142
500 ml

„HUPmark“ naudojimas: 
paviršius, ant kurio purškiama priemonės, turi būti sau-
sas, švarus ir be riebalų likučių. Palaikyti pakuotę patalpos 
temperatūroje. Prieš pradedant naudoti ir kaskart po purškimo 
pertraukos smarkiai pakratyti, kol viduje esantis rutuliukas judės 
laisvai. Panaudojus išpurkšti visą antgalyje likusią priemonę.
 
Savybės:
Ženklinimo priemonės purškalas, skirtas naudoti pramonėje, 
dirbtuvėse, antžeminėje, požeminėje statyboje ir t. t.
Skirta greitai, švariai ir ilgam ženklinti šias medžiagas: betoną, 
medieną, mūrą, metalą, asfaltą, žemę, trinkeles, stiklą, keramiką 
ir t. t.
Skirta žymėti ir ženklinti: pėsčiųjų takams ir transporto keliams, 
statybos priemonėms, angoms, vamzdynų ir linijų klojimo 
trasoms; sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, švino ir kadmio, greitai 
džiūsta, atspari dilimui ir atmosferos poveikiui

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

9,00

Kaina (be PVM)

9,00

Kaina (be PVM)

9,00
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Vandeninio pagrindo tepimo ir slydimo priemonės Gam. Nr. 143344
500 ml

Gam. Nr. 143345
1.000 ml

Paskirtis: 
Sumažina trintį daugiau nei 80 % ir palengvina kabelio slydimą 
klojant bet kokiomis sąlygomis. Vanduo greitai išgaruoja ir lieka 
pagrindinė tepimo medžiaga. Todėl senus kabelius ištraukti arba 
nutiesti naujus kabelius paprasta net praėjus daugeliui metų ir 
keičiantis temperatūrai.
Gelinė slydimo priemonė, prekės Nr. 143344: Plastikinis butelis, 
500 ml

Kabelių montavimo purškiklis „HUPcable“ 

• Padeda lengvai įstumti kabelius
• Ženkliai sumažina trintį
• Sutaupo iki 50 proc. laiko ir jėgų

Gam. Nr. 170174
400 ml

„HUPcable“ naudojimas:
apipurkškite paruoštus kabelius. Darbinėms dujoms išgaravus (po 
kelių sekundžių), įstumkite kabelį. 
 
Savybės:
palengvina kabelių įstūmimą į apsauginį apvalkalą.

Kaina (be PVM)

7,70

Kaina (be PVM)

8,50

Kaina (be PVM)

5,50
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Silikono purškiklis „HUPsil“

• Universalus, slankumą didinantis ir sutepantis silikono   
    purškiklis 
• Nelaidus vandeniui ir atsparus temperatūrai nuo -30°C iki   
    +200°C
• Antistatinis, saugo nuo korozijos  
    ir nelaidus drėgmei

Gam. Nr. 170162
400 ml

„HUPsil“ paskirtis:
skirtas mašinų, transporto priemonių, grandinių girgždėjimui, 
cypimui ir triukšmui, skleidžiamam veikiant, šalinti. Naudojamas 
kaip tepimo medžiaga ir apsauga nuo senėjimo. Tinka meta-
lams, gumai ir plastikui valyti, prižiūrėti ir apsaugoti, taip pat 
guminių bei plastikinių profilių įstūmimui palengvinti ir pan. 
 

Savybės:
„HUPsil“ – tai universalus, slankumą didinantis ir sutepantis 
silikono purškiklis. Jis nelaidus vandeniui, atsparus atmosfe-
ros veiksnių poveikiui ir temperatūrai nuo -30°C iki +200°C. 
Pasižymi antistatinėmis savybėmis, yra nelaidus dulkėmis ir 
impregnuoja visus paviršius be tepimo, saugo nuo korozijos ir yra 
nelaidus drėgmei.

Universali tepimo priemonė „HUP40“, 400 ml

• Universali tepimo priemonė iš alyvos be silikono
• Tirpdo oksiduojantis prikibusius mechaninius junginius
• Saugo nuo drėgmės, užkerta kelią  elektros nuotėkiui, galima    
    naudoti atliekant tepimo ir priežiūros darbus

Gam. Nr. 170166
400 ml

HUP40 paskirtis:
atlaisvina visus dėl rūdžių ir oksidacijos užstrigusius varžtus, 
kaiščius, veržles, įrankius, lankstus, mechaninius elementus, 
ritinėlius ir pan. bei užtikrina laisvą jų judėjimą. Saugo ir sandarina 
visus lygius ir tirpikliams atsparius paviršius iš metalo, plastiko, 
polivinilo chlorido, gumos ir t. t. Ši priemonė nelaidi drėgmei, 
kondensaciniam vandeniui ir neleidžia jam prasiskverbti. Padeda 
išvengti srovės nuotėkių ir avarinės srovės susidarymo kabeliuose, 
elektros jungtyse ir įrenginiuose, prietaisų korpusuose, uždegimo ka-
beliuose, skirstytuvų gaubtuose ir pan. Naudojama smulkiausiems 
mechaniniams elementams, įrankiams, mašinoms, prietaisams, 
spynoms, slankiesiems ir kreipiamiesiems bėgeliams, ritinėliams, 
kaiščiams, lankstams, varžtų jungtims ir pan. sutepti ir prižiūrėti. 
Be silikono! Ištirpdo ant spynų, varžtų, lankstų ir varžtų jungčių 
susidariusį ledą. 
 

Savybės:
aukštos kokybės universalus purškiklis „HUP40“ – tai daugiau nei 
tūkstančio atvejų sprendimas!

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

4,60

Kaina (be PVM)

5,50
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Video 170180

... įtikinami sprendimai

Savybės HUPwetBlock:
Itin veiksmingos sudedamosios dalys apsaugo visų tipų 
elektrinius kontaktus ir jungtis nuo drėgmės ir korozijos. 
Patikimai atstumia vandenį ir drėgmę. 
Puikios gaminio savybės išlieka net ir praėjus daugeliui 
naudojimo mėnesių viduje arba lauke. Gaminys visą laiką 
saugo nuo nuotėkio srovės ir trumpojo jungimo toliau 
nurodytose sistemose: 
apšvietimo įrenginiai, jungtys ir lizdai, elektrinės mašinos ir 
prietaisai, siurbliai, telefonspynės, jungikliai ir armatūros, 
kištukinės jungtys ir kontaktai, kištukiniai lizdai, saugiklių 
dėžės, kabelių jungtys, kabelių būgnai, akumuliatorių poliai, 
variklio elektros įranga, uždegimo sistemos, skambučių 
sistemos ir t. t.
„HUPwetBlock“ naudojimas: purkškite iš 20–30 cm atstumo ir 
palaukite, kol suveiks. 

• Visų tipų elektrinius kontaktus saugo nuo drėgmės.
• Išstumia drėgmę.
• VIlgam laikui ir patikimai užkerta kelią nuotėkio srovei ir  
    oksidacijai.

Gam. Nr. 170180
400 ml

Purškalas kontaktam HUPwetBlock

Kaina (be PVM)

16,50
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M

Video 170102

Greitai veikianti riebalų šalinimo  
priemonė „HUPdegreaser“
• Intensyvi ir greitai veikianti riebalų šalinimo nuo paviršių  
    priemonė
• Pašalina dulkes, nešvarumus, alyvą ir tepalus
• Greitai išgaruoja, nepalikdama žymių

Gam. Nr. 170102
500 ml

„HUPdegreaser“ paskirtis:
šalina dulkes, nešvarumus, alyvą, nusidėvėjusių metalų likučius, 
taip pat vašką arba dervas nuo aukštos įtampos jungiklių, kon-
dicionavimo įrenginių, antenų izoliatorių, variklių, ventiliatorių, 
skirstomųjų įrenginių, kabelių ir t. t. 
 

Savybės:
„HUPdegreaser“ – tai riebalų ir didelių nešvarumų šalinimo 
priemonė, kuri leidžia labai greitai atlikti valymo darbus; be to, ji 
greitai išgaruoja, nepalikdama žymių.

Elektros variklių valiklis „HUPelectroClean“

• Tinka relėms, skirstytuvams, ritėms, kontaktams ir varikliams  
    valyti
• Šalina dulkes, nešvarumus, tepalus ir anglies dulkes
• Išgaruoja nepalikdamas žymių

Gam. Nr. 170114
500 ml

„HUPelectroClean“ paskirtis:
skirtas dulkėms, nešvarumams, alyvoms, tepalams, tepimo 
priemonėms ir anglies dulkėms nuo elektromechaninių kontaktų, 
relių, linijų, skirstytuvų, ričių ir pan. pašalinti. Taip pat jį galima 
naudoti išankstiniam valymui, po kurio atliekami lakavimo 
darbai. 

Savybės:
elektros variklių valiklį „HUPelectroClean“ sudaro aukštos 
kokybės angliavandenilių ir valymo priemonės koncentrato 
mišinys. Juo valant, nelieka dėmių ir juostų, po valymo jis 
išgaruoja nepalikdamas žymių.

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

4,50

Kaina (be PVM)

4,60
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E x

Suslėgto oro purškiklis „HUPair“

• Šalina dulkes, nešvarumus ir kitas nuosėdas
• Naudojamas sugedusioms konstrukcinėms dalims aušinti ir  
    gedimams aptikti

Gam. Nr. 170106
400 ml

„HUPair“ paskirtis:
„HUPair“ – tai suslėgto oro purškiklis, skirtas perkaitusioms 
detalėms aušinti ir jų gedimams aptikti.
Taip pat tinka dulkėms, nešvarumams ir kitoms nuosėdoms nuo 
kompiuterių, klaviatūrų, techninių konstrukcinių dalių, biuro 
prietaisų, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir pan. šalinti.

Etikečių valiklis „HUPlableEx“

• Valo klijų likučius ir etiketes, nepalikdamas žymių
• Šalina bitumo ir šviežių poliuretano putų likučius
• Stipraus poveikio, tačiau nekenkia medžiagoms

Gam. Nr. 170112
400 ml

„HUPlableEx“ paskirtis:
skirtas klijų likučiams, etiketėms, tepimo priemonėms, bitumo 
ir šviežių poliuretano putų likučiams, taip pat pridžiūvusiems 
nešvarumams valyti; nepalieka žymių. Tinka galutiniam metalo 
paviršių valymui (taip pat atliekamam prieš lakuojant) visose 
pramonės, verslo ir amatų srityse. 
 

Savybės:
„HUPlableEx“ yra stiprus, bet nedaro žalos medžiagai, greitai 
išgaruoja ir nepalieka žymių.

... įtikinami sprendimai

Kaina (be PVM)

7,70

Kaina (be PVM)

7,70
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40 x

Dūmų daviklių tikrinimo purškiklis „HUPdetect“

• Imituoja gaisro dūmų poveikį
• Galima atlikti apie 150–200 patikrų
• Greitai veikia ir yra patikimas

Gam. Nr. 170404
200 ml

„HUPdetect“ paskirtis:
prireikus, leidžia patikrinti dūmų daviklių veikimą!
Naudodami šį tikrinimo purškiklį galėsite tikrinti daviklius, pa-
vyzdžiui, kartą per mėnesį, kad būtų išvengta techninių defektų ir 
daviklių užteršimo. 
 

Savybės:
• Tiesiogiai simuliuoja gaisro dūmus 
• Užtenka 150–200 patikrų 
• Greitai veikianti ir patikima priemonė

Pramoninės valymo šluostės

• Riebalams, lakui, alyvai, dervai, rašalui, silikonui, klijams ir  
    daugeliui kitų medžiagų valyti
• Tinka rankoms valyti

Gam. Nr. 150601
40 x (17 x 25 cm)

Paskirtis:
HAUPA pramoninės valymo šluostės yra skirtos rankoms, 
įrankiams ir darbiniams paviršiams valyti. Jos greitai ir patikimai 
nuvalo sunkiai pašalinamą purvą: riebalus, laką, alyvą, dervą, 
dažus silikoną, klijus ir kt., todėl itin gerai tinka naudoti 
dirbtuvėse, įstaigose, namuose ar laisvalaikiu.
Praktiškos šluostės yra impregnuotos pramonine rankų plovimo 
priemone be tirpiklių, kuri yra patikrinta dermatologų ir nedirgina 
jautrios odos. Šluostės yra atskirtos punktyrine linija, todėl 
lengvai atsiplėšia viena nuo kitos.
Praktiška ir stabili dėžutė su uždarymo spaustuku apsaugo 
šluostes nuo išdžiuvimo. Turinys: 40 šluosčių, 17 x 25 cm.
Greitai ir patikimai nuvalo paviršius!
 

Savybės:
Nuvalo: riebalus, laką, alyvą, dervą, rašalą, silikoną, klijus ir kt.

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

11,50

Kaina (be PVM)

7,00



Švaros palaikymui/ 
dirbtuvių įranga 
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• Minkšti „Elaston“ PET šeriai
• Nelakuotas medinis korpusas
• 29 cm
• Kotas su skyle pakabinti

Gam. Nr. 393000

29 cm
Trumpas šepetys  
su rankena

Trumpas šepetys  
su rankena
• Minkšti kokoso pluošto šeriai
• Nelakuotas medinis korpusas
• 29 cm
• Kotas su skyle pakabinti

Gam. Nr. 393038

kokoso, 29 cm

• Minkšti „Elaston“ PET šeriai
• Nelakuotas medinis korpusas
• 43 cm
• Kotas su skyle pakabinti

Gam. Nr. 393002

43 cm
Ilgas šepetys su rankena

• Minkšti kokoso pluošto šeriai
• Nelakuotas medinis korpusas
• 43 cm
• Kotas su skyle pakabinti

Gam. Nr. 393040

kokoso, 43 cm
Ilgas šepetys su rankena

• Metalinis
• Juodai lakuotas
• Medinis kotas su skyle  
    pakabinti
• Tvirta konstrukcija
• 450 x 230 mm

Gam. Nr. 393006

450 x 230 mm
Semtuvėlis

Ypatingai tvirti klijai, atsparūs 
UV spinduliams
 
• 50 m

Tinklinė juosta Gam. Nr. 393016

50 mm x 50 m

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

2,50
Kaina (be PVM)

1,30

Kaina (be PVM)

3,00
Kaina (be PVM)

2,60

Kaina (be PVM)

3,90
Kaina (be PVM)

9,00
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Trumpas šepetys  
su rankena kokoso, 29 cm

kokoso, 43 cm
Ilgas šepetys su rankena

• Plastmasinis
• 12 l
• Su rankena

Statybinis kibiras

• Plastmasinis
• 20 l
• Su rankena

Statybinis kibiras

Gam. Nr. 300102

12 l

Ypatingai gerai sugeria, neslysta 
dėl PE slydimą stabdančios 
folijos, saugo nuo dažų ir 
drėgmės prasiskverbimo; tinka 
visiems amatininkų, renovaci-
jos, statybų ir dažymo darbams, 
lengva pakloti, naudoti pakarto-
tinai, užtikrina, kad ant drabužių 
ir batų esantis purvas nebus 
pernešamas.

• 1 x 10 m

Gam. Nr. 393028

1 x 10 m
Universalus audinys

Gam. Nr. 300115

20 l

• LDPE 
• Rolle mit 5 Säcken 
• 75 l 
• 100 my 
• 575 x 1000 mm

Gam. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

Maišas statybinėms  
atliekoms

• Statybinis kibiras 12 l
• 5 lygio PU įpjovimui atsparios  
    pirštinės
• Trumpas šepetys su rankena
• Semtuvėlis
• Maišas statybinėms  
    atliekoms
• Šiukšlių maišai „Extra“

Gam. Nr. 393107

6  dalių
Statybinis kibiras Set

• LDPE 
• Ritinyje yra 10 maišų 
• 120 l 
• 50 my • 700 x 1100 mm

Gam. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x
Šiukšlių maišai „Extra“ 

... įtikinami sprendimai

50 mm x 50 m

Kaina (be PVM)

3,00
Kaina (be PVM)

13,50

Kaina (be PVM)

5,30

Kaina (be PVM)

3,90
Kaina (be PVM)

19,50

Kaina (be PVM)

3,90
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max. 
150 
kg

Universalūs ir lengvai transportuojami dėl sulankstomo mechaniz-
mo, taupo vietą

Savybės:
• 2 laipteliai kiekvienoje pusėje + 1 pagrindinis laiptelis
• Laiptelių paviršius su grioveliais apsaugo nuo slydimo
• Išskleistų laiptelių aukštis siekia 59 cm
• Tvirtas aliuminis užtikrina nedidelį 2,5 kg svorį
• Leidžiama apkrova iki 150 kg
• Su išskleidimo užraktu
• Neslystančios kojelės

Gam. Nr. 392810

Aukštis: 59 cm
Aliuminio laipteliai

Gam. Nr. Aukštis Laipteliai Plotis Svoris

392810 590 mm 2 x 3 400 x 560 mm 2,5 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

37,50
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EN 131max. 
150 
kg

idealiai tinka transportavimui mažoje erdvėje, gali būti naudoja-
mos kaip laiptinės ir nusileidimo kopėčios

Savybės:
• Skersinės sijos tvirtam pastatymui
• Su rankena
• 2 laiptų kojų atramą galima nuimti arba įrengti kairėje kopėčių  
    pusėje.
• Nuožulnios, neslystančios guminės kojelės tinkamam     
    pastatymo kampui
• Slystantis stabdis saugiam sudėjimui

Gam. Nr. 392804

Ilgis: 2,3 m
Teleskopinės laiptinės kopėčios iš aliumini

Gam. Nr. 392806

Ilgis: 3,0 m

Gam. Nr. Ilgis Laipteliai išstumiami Plotis Svoris

392804 2,3 m 6+2 0,74 m 0,69 m 14,5 kg

392806 3,0 m 8+2 0,79 m 0,76 m 20 kg

... įtikinami sprendimai

Kaina (be PVM)

480,50

Kaina (be PVM)

606,00
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EN 131max. 
150 
kg

Idealiai tinka transportavimui

Savybės:
• Kintamas aukščio reguliavimas naudojant lazerinius aukščio 
    indikatorius ant laiptelių
• Tvirta, stabili skersinė sija (gaminiui 392802)
• Didesnis saugumas ir patogumas dėl prailgintų laiptelių ir  
    neslidžių griovelių
• Patogus uždarymas spaudžiant, paprastas naudojimas net su 
    drėgnomis rankomis
• Slystantis stabdis saugiam sudėjimui
• Guminiai antgaliai ant kojelių ir viršutinių kraštų

Gam. Nr. 392800

Ilgis: 2,6 m
Teleskopinės kopėčios iš aliuminio

Gam. Nr. 392802

Ilgis: 3,8 m

Gam. Nr. Ilgis Laipteliai išstumiami Plotis Svoris

392800 2,6 m 9 0,72 m 0,49 m 8,1 kg

392802 3,8 m 13 0,86 m 0,88 m 15 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, 
Kainos be PVM, galioja iki 2023-01-31. 
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Kaina (be PVM)

311,00

Kaina (be PVM)

429,00
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Mūsų kopėčios yra pagamintos ir patikrintos pagal EN 131 standartą. Jos tinka tiek privačiam, tiek komercini-
am naudojimui. Buvo atlikta 4000 teleskopinių išskleidimų ir kiti bandymai su ekstremalia apkrova. Kintama 
viršutinės pakopos 50 000 ciklų apkrova yra tik dalis reikalavimų, kurie yra pilnai įvykdyti. 

Dėl aukštų kokybės standartų mūsų kopėčios yra puikus pagalbininkas profesionalams.

Informacija | Kopėčių klasifikacija
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... įtikinami sprendimai
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Vokietija
HAUPA GmbH & Co. KG
Königstraße 165-169
42853 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363
Fax: +49 (0)2191 84 18 840
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
www.haupa.com

HAUPA Grupė
www.haupa.com
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