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Tipas Gaminio 
Nr.

Apibūdinimas Matmenys Spalva Dokumentacija kodinė 
spyna

Būdingosios serijai savybės

ABS 220031 Įrankių lagaminas „Start up Profi“, 
tuščias

470 x 200 x 360 juodas taip taip • smūgiams atspari medžiaga (ABS)
• aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
• aukštos kokybės metaliniai užraktai
• stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
• ergonomiška rankena
• 3 metaliniai šarnyrai
• pridedamas diržas nešimui
• tinka nuolatiniam eksploatavimui (iki 20 kg svorio)

220028 rankių lagaminas „Start-up S“, tuščias 460 x 180 x 310 juodas ne ne

220023 Vežimėlis „Start up Profi“, tuščias 470 x 220 x 360 juodas taip taip

ABS+ 220076 VDE Įrankių lagaminas „Pendant“ 
tuščias

460 x 180 x 310 raudonas taip taip • smūgiams atspari medžiaga (ABS)
• aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
• aukštos kokybės metaliniai užraktai
• stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
• 3 metaliniai šarnyrai
• itin stabilus dangtelio laikiklis
• tinka nuolatiniam eksploatavimui (iki 25 kg svorio)

220068 Įrankių lagaminas „Omega“ tuščias 460 x 180 x 310 juodas taip taip

220038 Įrankių lagaminas „Aktion“ tuščias 460 x 160 x 310 juodas ne ne

220073 Įrankių lagaminas „Netzwerk“ tuščias 460 x 160 x 310 juodas ne ne

220042 Įrankių lagaminas „Omega Max“ tuščias 470 x 200 x 360 juodas taip taip

220048 Įrankių lagaminas „Omega Trolley“ 
tuščias

470 x 220 x 360 juodas taip taip

ABSfly 220032 VDE Įrankių lagaminas „Venus“ tuščias 460 x 180 x 310 raudonas taip taip • tinka naudoti lėktuve
• smūgiams atspari ABS-PRO medžiaga
• plati aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
• didelio patvarumo metalinė įspaudžiama diržo sagtis
• ypač stabilus ir specialiai sutvirtintas aliumininis rėmas
• 3 kniedyti metaliniai šarnyrai
• itin stabilus dangtelio laikiklis
• tinka nuolatiniam eksploatavimui (iki 40 kg svorio)

220034 Įrankių lagaminas „Merkur“ tuščias 460 x 180 x 310 juodas taip taip

HDPEfly 220248 TĮrankių vežimėlis „Fly“ 470 x 220 x 360 juodas taip ne • 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
• tinka nuolatiniam eksploatavimui (iki 40 kg svorio)

PPsafe 220311 Įrankių dėžė „Extreme“ 581 x 455 x 381 juodas ne ne • 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
• išbandytas esant apkrovoms iki 50 kg (220299) /  
    90 kg (220311)
• oro ir vandens atsparumas iki IP67 (220299)

220299 Įrankių vežimėlis „Extreme“ 517 x 277 x 217 juodas taip ne

    

Tipas:

ABSfly

HDPE

 Lagaminų kokybės vertinimo sistema žvaigždutėmis
Tipas:

ABS

ABS+

ABSfly

 Specifikacijos 

ABS - Tvirtas kietos dangos 
lagaminas

maks. 40 kg

maks. 20 kg

maks. 25 kg
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Set 1

• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės   
 apžiūros draugijoje
• Atsuktuvų rinkinys „HUPslim“ PH 1000 V
• Vandens teptukas
• Dažytojo mentelė, 40 mm
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Kabelių peilis, 1 dalies
• Kišeninis pjūklelis su metaline pjovimo geležte

• Paprastas izoliacijos nuėmimo įrankis „Safety“, be lenktos  
• geležtės, 8 – 28 mm²
• VDE smailiosios replės, lenktos, 180 mm
• VDE plokščios replės, 160 mm
• VDE smailiosios replės, 45, 200 mm
• Izoliavimo replės „Basic“ 0,5 – 4 mm²
• Matavimo juosta, 3 m
• Staliaus pieštukas

≤50%
MIN

MAX

reduced

Set 2

• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės   
 apžiūros draugijoje
• Atsuktuvų rinkinys „HUPslim“ PH 1000 V
• Vandens teptukas
• Gipso forma
• Dažytojo mentelė, 40 mm
• Akmens kaltas, 250 mm
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm

• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Kūjis, 1000 g
• Kabelių peilis, 1 dalies
• Kišeninis pjūklelis su metaline pjovimo geležte
• VDE smailiosios replės, lenktos, 180 mm
• VDE plokščios replės, 160 mm
• Replės ilgais galais, 1000 V, tiesios, 200 mm
• Izoliavimo replės „Basic“ 0,5 – 4 mm²
 

≤50%
MIN

MAX

reduced

Kaina (be PVM)

20 dalių
Gam. Nr. 220027/Z3

Kaina (be PVM)

20 dalių
Gam. Nr. 220027/Z2

100,00

94,00



20 dalių, 365 x 150 x 250 mm
Gam. Nr. 220168/VDE

Kaina (be PVM)

Elektros 
įranga

6,70 kg

220168/VDE | 360°

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Start VDE“

Mokinio įrankių lagaminėlis iš juodos dirbtinės odos,  
su 20 įrankių, Lagaminas 220060.

Turinys:
• 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 smailiosios replės, 200 mm
• 2K universalios replės, 180 mm
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
• Kabelių peilis, 1 dalies
• PUK pjūklas
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos  
 techninės apžiūros draugijoje (TÜV)  
 0426/72 
• Akmens kaltas, 300 mm
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Kūjis 1000 g
• Mentelė, 40 mm
• Gipso forma
• Teptukas

Kaina (be PVM)

20 dalių, 440 x 500 x 220 mm
Gam. Nr. 221280

221280 | 360°

BackpackPro  „Start 1000 V“
 

Įrankių kuprinė besimokančiajam, 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; viduje yra 20 įrankių; 
atspari vandeniui ir purvui; medžiaga: itin tvirtas 1680D poliesteris; 
spalva: juoda, su žaliomis siūlėmis; „BackpackPro“ 220265. 

Turinys:
• Atsuktuvų rinkinys, 1000 V, Phillips, 6 dalių
 Turinys: po 1 elektriko atsuktuvą, 1000 V 
 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm, 
 po 1 kryžminį atsuktuvą, 1000 V, PH 1 + 2 dydžio 
• Kombinuotosios replės, 1000 V, 180 mm
• Replytės, 1000 V, 160 mm
• Replės ilgais galais, 1000 V, tiesios, 200 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos  
 techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
• Paprastas izoliacijos nuėmimo įrankis „Safety“,  
 be lenktos geležtės, 8 – 28 mm2

• Pramoninis cilindrinis teptukas, 4 dydžio
• Gipso forma
• Dažytojo mentelė, 40 mm
• Kaltukas, plokščias, ovalus, 28 x 250 mm
• Elektriko kaltukas, 10 x 250 mm
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g • Kūjis, 1000 g
• Kišeninis pjūklelis su metaline pjovimo geležte
• Izoliavimo replės „Basic“ 0,5 – 4 mm2

Elektros 
įranga

6,20 kg

4

200,00

185,00



„Mokinio“ įrankių lagaminas „Jobstarter Plus“
 

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

Turinys:
• 2K-VDE kombinuotosios žirklės, 180 mm
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm2

• VDE kabelių peilis, tiesus
• Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablio formos geležte
• 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

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

Elektros 
įranga

220027 | 360°

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

„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
• Kabelių peilis, 1 dalies
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• PUK pjūklas su tvirta rankena
• Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos  
 techninės apžiūros draugijoje (TÜV)  
 0426/72
• Matavimo juosta, 3 m
• Dažytojo mentelė, 40 mm
• Vandens teptukas

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

Elektros 
įranga

220235 | 360°

5

8,64 kg

9,27 kg

220,00

207,00
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Kaina (be PVM)

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: 24 dalių
• 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 

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

Įrankių lagaminas „Start-up“

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, 
 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 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

19 dalių, 470 x 200 x 360 mm
Gam. Nr. 220221

Kaina (be PVM)

9,22 kg

8,58 kg

325,00

207,00
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Įrankių vežimėlis „Start-up SHK“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, 
kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su  
reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį, 57 įrankiai.
Lagaminas 220031.

Turinys:
• 2K-VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 200 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• Santechniko raktas, 240 mm
• Vamzdžių replės, 430 mm, vamzdžiams 1 1/2“,  
 veržliarakčio dydis – 59 mm
• „Express“ raktas M10
• Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“ su antgaliu 
• 2K-VDE elektriko plokščiasis atsuktuvas 
 3,5 x 100, 5,5 x 125 mm
• 2K-VDE kryžminis atsuktuvas PH, 1 ir 2 dydžio  
• Atsuktuvas Tx 15, 20, 25 dydžio  
• Įstatomųjų raktų rinkinys, 1/4“, 33 dalių
• Dvipusis veržliaraktis DIN 3110, veržliarakčio dydis 10–11
• Dvipusis veržliaraktis DIN 3110, veržliarakčio dydis 12–13
• Metalinis laužomųjų ašmenų peilis 
• Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų 
 su kūgine galvute rinkinys, 9 dalių, veržliarakčio dydis 1,5–10 
• Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės  
 apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72  
• Šaltkalvio plaktukas DIN 1041 
• Aštuonbriaunis akmens kaltas, 28 x 250 mm
• Lengvo metalo gulsčiukas, 400 mm
• Vamzdžių pjoviklis, Ø 3–35 mm 
• Mažų vamzdžių pjoviklis, Ø 3–16 mm

Kaina (be PVM)

12,80 kg

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Jobstarter Plus“
 

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

Turinys:
• 2K-VDE kombinuotosios žirklės, 180 mm
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm2

• VDE kabelių peilis, tiesus
• Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablio formos geležte
• 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

24 dalių, 500 x 210 x 430 mm
Gam. Nr. 220263

Kaina (be PVM)

Sanitarinė 
įranga

9,30 kg

220263 | 360°

Sanitarinė 
įranga

57 dalių, 470 x 200 x 360 mm
Gam. Nr. 220264

336,00

265,00
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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

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

Kaina (be PVM)

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

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

Kaina (be PVM)

10,94 kg

14,90 kg

237,00

498,00
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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, www.haupa.com. 

Kainos be PVM, galioja iki 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai

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

Kaina (be PVM)

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

Kaina (be PVM)

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

Kaina (be PVM)

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
• 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“
• ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm
• 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

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
• 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
• ESD replės laidams kirpti, be įtampos, šoninio kandimo, 115 mm
• Matavimo juosta, 5 m
• Skirstomosios spintos gulsčiukas, 250
• Elektros izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda (8 vnt.)

14,68 kg

14,70 kg

reduced

543,00

411,00

526,00
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40 dalių, 470 x 220 x 360 mm
Gam. Nr. 220171

Kaina (be PVM)

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

Kaina (be PVM)

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.)

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“

14,12 kg

11,10 kg

859,00

654,00
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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, www.haupa.com. 

Kainos be PVM, galioja iki 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas „Compact“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams,
dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis  
pertvaromis, patikima furnitūra, įvairūs antgaliai,  
Lagaminėlio Nr. 220038.

Turinys:
• 2K elektriko atsuktuvas
 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm
• 2K kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
• Elektronikos atsuktuvų rinkinys, 7 dalių
• 2K universalios replės, 180 mm
• 2K replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K smailiosios replės, 200 mm
• Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm Ø
• Izoliacijos nuėmimo instrumentas, 4–16 mm skersmens
• Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
• Kabelių pjaustiklis su snapeliu
• 2K žirklės minkšta rankena
• PUK pjūklas su tvirta rankena
• HAUPA „Bit box“ antgalių dėžė, 17 dalių
• „SDS-plus“ rinkinys, 5 dalių
• Gulsčiukas, 400 mm
• Matavimo juosta, 3 m
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“

Idealus įrankių rinkinys

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 28 dalys,  
kodinis užraktas, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys 
įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė 
apsauginė juosta. Lagaminas 220068.

Turinys:
• 2K elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 125, 5 x 150 mm
• 2K dirbtuvės atsuktuvas, 6 x 100, 8 x 150 mm
• 2K atsuktuvas, PH, 0, 1 ir 2 klasės
• 2K galinis raktas, SW 7, 8, 10 • 2K yla, keturbriaunė
• 2K universalios replės, 180 mm 
• 2K replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K smailiosios replės, 160 mm
• 2K smailiosios replės, 200 mm, lenktos
• 2K santechniko raktas, izoliuotas
• ESD replės laidams kirpti, 115 mm
• ESD plokščios replės laidams kirpti, užapvalintais galais, 130 mm
• Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4 mm²
• Kietas griebtuvas, 160 klasės
• Elektronikos įtaisas, Sn 60 % 1,5 mm 100 g
• VDE / GS įtampos tikrinimo prietaisas, 125–250 V
• Elektronikos atsuktuvų rinkinys, 7 dalių
• Įstatomųjų raktų rinkinys, ¼ col., 33 dalių
• Kabelių peilis, plastikinis
• Kontrolinis veidrodėlis, 210 mm
• Kontaktiniai litavimo antgaliai, 30 vatų
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g • Lenktas pincetas, 115 mm
• Universalios žirklės, 190 mm
• Universalus pjūklas, sunkus, 150 mm

47 dalių, 460 x 160 x 310 mm
Gam. Nr. 220229

Kaina (be PVM)

32 dalių, 460 x 180 x 310 mm
Gam. Nr. 220177

Kaina (be PVM)

7,30 kg

9,96 kg

403,00

488,00
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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.

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

Kaina (be PVM)

Meistro lagaminėlis „Power Pack“ 1000 V

Tvirtos kietos dangos lagaminėlis, raudonas, 2 dalys įrankiams, su 
dokumentų dėklu, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, 
patikima furnitūra, universalus pritaikymas, 21 įrankis.
Lagaminas 220076

Turinys:
• 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 PZ/FL atsuktuvas, 1 ir 2
• 2K-VDE universalios replės, 170 mm
• 2K-VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• 2K-VDE plastikinis spaustukas, 200 mm
• 2K-VDE santechniko raktas, 240 mm
• 2KVDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
• Automatinės izoliacijos nuėmimo VDE žnyplės, 0,2–6 mm²
• Įtampos tikrinimo prietaisas „TestPen“
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi Plus“
• Pirštuotos pirštinės, 9 dydžio, 1000 V
• Ausų kištukai
• NH apsauginė rankena
• Apsauginiai akiniai PRO

21 dalių, 460 x 180 x 310 mm
Gam. Nr. 220303

Kaina (be PVM)

8,70 kg

11,78 kg

996,00

529,00
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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, www.haupa.com. 

Kainos be PVM, galioja iki 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai

HAUPA „Trend Box Plus“

Įrankių krepšys profesionalams, 25 įrankiai, nepraleidžia vandens 
ir purvo, labai patvarus, iš 600D poliesterio, ergonomiška rankena 
atlaiko dideles apkrovas, paminkštintas diržas nešimui, 8 išorinių 
/ 12 vidinių kišenių, diržas gulsčiukui, dvigubas daigstymas atlaiko 
dideles apkrovas. Spalva: juoda / žalia. „Big Box“ rinkinys 220095.

Turinys:
• 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 universalios replės, 180 mm
• 2K replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K smailiosios replės, 200 mm
• 2K santechniko raktas, 240 mm
• 2K izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
• „Bit Box“ antgalių rinkinys, 17 dalių
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“
• Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys, 7 dalių
• Reguliuojamas galinis raktas
• Miltelinis pigmentas / skardinė – mėlyna
• Smūgius sugeriantis velenėlis
• Staliaus pieštukas • Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Kabelių peilis, plastikinis
• Universalus pjūklas, sunkus, 150 mm
• Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
• „Combi-Drillbox“
• Skirstomosios spintos gulsčiukas
• Plastikinė skaidri liniuotė, 2 m 
• Universalios žirklės, 190 mm
• Universalus pjūklas, sunkus, 150 mm 
• Lenktas pincetas, 115 mm

25 dalių, 400 x 245 x 230 mm
Gam. Nr. 220556

Kaina (be PVM)

7,26 kg

Įrankių lagaminas „ElektroCombo“

Juoda plastikinė dėžė su metaliniu užraktu, pilnas įrankių  
asortimentas elektrikams, dėžės dydis: 490 x 375 x 100 mm

Turinys:
• 2K-VDE universalios replės, 180 mm
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm 
• 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
• Replės laidų antgaliams 0,5–16 mm²
• Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinio kūginė galvutė, 9 dalių, itin ilga
• VDE atsuktuvo rankena „Vario“, laisva
• VDE geležtė „Vario“, plyšiui 2,5, 3, 4, 5,5 mm
• VDE geležtė „Vario“ PH 1, 2 • VDE geležtė „Vario“ PZ 1, 2
• VDE geležtė „Vario“ PZ/FL 1 + 2
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
• Skirstomosios spintos raktas • Apsauginis laužomųjų ašmenų peilis
• Rankinis metalo pjūklas, 150 mm
• Elektriko peilis, 10 x 250 mm • Gulsčiukas, 230 mm
• Matavimo juosta, 5 m • Perjungimo terkšlė, ¼ col.
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g • Prailginimas, ¼ col., 100 mm
• Terkšlinio tipo atsuktuvas „FlexPlus“ ilgiems antgaliams
• Galvutės, ¼ col., RP 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• ¼ col., antgalis, 50 mm HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
• ¼ col., antgalis, 50 mm PH 0, 1, 2, 3
• ¼ col., antgalis, 50 mm PZ 0, 1, 2, 3
• ¼ col., antgalis, 50 mm FD 3, 4, 5, 6
• ¼ col., antgalis, 50 mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
• ¼ col., antgalis, 50 mm PZ/FL 1 + 2
• ¼ col., SQ x ¼ col. „Hex“ adapteris, 50 mm
• Rinkinio dėžutė 160 x 115 x 40 mm

78 dalių, 490 x 375 x 100 mm
Gam. Nr. 104090

Kaina (be PVM)

104090  360°

6,00 kg

285,00

252,00
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Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply Basic“ 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 kompiuteriams. 
Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220292.

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 atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
• 2K universalios replės, 170 mm
• Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
• Skirstomosios spintos raktas
• VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 
 10 ritinėlių
• Matavimo juosta, 3 m

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply Plus“ 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 kompiuteriams. 
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
• 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
• Replės laidams kirpti, šoninio kandimo, 110 mm
• Nerūdijančiojo plieno elektriko žirklės, 150 mm
• Veržliaraktis, 24 mm
• Universalios pramoninės valymo šluostės
• VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 
 10 ritinėlių
• Kabelių rišiklis, juodos spalvos, atsparus UV, 203 x 4,6 mm
• EXTRA nulaužiamųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis 
 geležtėmis, 19 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“ 6–400 V
• Skirstomosios spintos raktas
• LED lempa ant galvos su juostele, 75 lm
• Matavimo juosta, 3 m

14 dalių
Gam. Nr. 220298

Kaina (be PVM)

Nylon

24 dalių
Gam. Nr. 220294

Kaina (be PVM)

Nylon

5,10 kg

6,49 kg

144,00

234,00
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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, www.haupa.com. 

Kainos be PVM, galioja iki 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai

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 kompiuteriams. 
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

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

30 dalių
Gam. Nr. 220293

Kaina (be PVM)

Nylon

tuščias
Gam. Nr. 220292

Kaina (be PVM)

Nylon

9,55 kg

3,30 kg

493,00

83,00
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HAUPA „ToolBelt“ 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 diržas „VDE plus“ 1000 V

10 skyrių instrumentams sudėlioti, kilpa plaktukui
ir juostos laikiklis, lengvai tvirtinami prie diržo. Medžiaga: itin stiprus
600D poliesteris, spalva: juoda / žalia. Diržas 220224.

Turinys:
• VDE plastikinis spaustukas, 200 mm
• VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
• VDE universalios replės, 170 mm
• 2K antgalių rinkinys „Vario“ 1000 V, 10 dalių
• VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi“ 12–690 V
• tikrinimo pieštukas „Basic“

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

Kaina (be PVM)

16 dalių
Gam. Nr. 220281

Kaina (be PVM)

1,40 kg

2,74 kg

83,00

160,00
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ToolBag

ToolBag

ToolBag XL

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“

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

Kaina (be PVM)

3,92 kg

220061 | 360°

151,00
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ToolBag XL

ToolBag

ToolBag XL

14 dalių, 420 x 220 x 310 mm
Gam. Nr. 220804

132,00

HAUPA „ToolBag XL Go“

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 m
• 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

14 dalių, 420 x 220 x 310 mm
Gam. Nr. 220804

Kaina (be PVM)

21,5 kg3,67 kg

220366 | 360°

144,00
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ProBag

ProBag

HAUPA „ProBag Go 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: juoda, žalia. Krepšys 220368

Turinys:
• VDE universalios replės, 170 mm
• VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 170 m
• 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

Gam. Nr. 220812
14 dalių, 420 x 430 x 300 mm

Kaina (be PVM)

21,5 kg9,18 kg

220368 | 360°

192,00
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BackpackPro  „Operator 1000 V“

Įrankių kuprinė profesionaliam naudojimui, su 3 iki dugno atida-
romais 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; viduje yra 22 įrankių; 
atspari vandeniui ir purvui; medžiaga: itin tvirtas 1680D poliesteris; 
spalva: juoda, su žaliomis siūlėmis; „BackpackPro“ 220265. 

Turinys:
• Keičiamų geležčių rinkinys „Vario“, Phillips, 10 dalių
 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, PZ/FL 2, keturkampis 1, dvigubas 
• Kombinuotosios replės, 1000 V, 180 mm
• Replytės, 1000 V, 160 mm
• Replės ilgais galais, 1000 V, tiesios, 200 mm
• Kabelių replės, 1000 V, 200 mm
• Vandens siurblio žnyplės, 1000 V, 240 mm
• Įtampos indikatorius „Profi LED Plus II“ 6 – 1000 V 
• Skaitmeninis multimetras „Multi Check II“
• Automatinės izoliavimo replės  
 „Super Plus“, 0,2 – 6 mm2

• Kabelių peilis, 1000 V, tiesia geležte 
• Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
• Mažas žibintas su šviesos diodu „HUPlight4“, 4 W 
• Matavimo juosta, 3 m

22 dalių, 440 x 500 x 220 mm
Gam. Nr. 221279

Kaina (be PVM)

1 2 3

220265/1

220265 | 360°

5,57 kg

220265 | 360°

374,00
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HAUPA „BackpackPro“

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.

HAUPA „ToolBag“

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.

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.

440 x 500 x 220 mm

320 x 190 x 280 mm

420 x 220 x 310 mm

Gam. Nr. 220265

Gam. Nr. 220061

Gam. Nr. 220366

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

220265 | 360°

220061 | 360°

220366 | 360°

220368 | 360°

1,50 kg

2,14 kg

1,94 kg

HAUPA „ProBag“

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.

420 x 300 x 430 mm
Gam. Nr. 220368

Kaina (be PVM)

3,35 kg

83,00

37,00

45,00

100,00



22

Įrankių lagaminėlis „Start-up S“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas.

Viduje: 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis 
pertvaromis.

460 x 180 x 310 mm
Gam. Nr. 220028

Kaina (be PVM)

4,50 kg

HAUPA „BigBox“

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.

410 x 240 x 320 mm
Gam. Nr. 220095

Kaina (be PVM)

2,14 kg

Įrankių laikiklis, skirtas įstatyti į statybinius kibirus

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. 

4,50 kg

460 x 280 x 40 mm
Gam. Nr. 220313

Kaina (be PVM)

360° | 220313

Pristatoma be kibirėlio!

0,7 kg

Įrankių lagaminas „Favorit“

Pagamintas iš juodos jaučio odos, su cinkuotos skardos dugnu, 
atverčiama priekine dalimi ir rakinamomis spynomis, šoninės dalys, 
priekinė ir užpakalinė dalys, dugnas ir uždaroma dalys papildomai 
sutvirtintos, su padėkliukais apačiai apsaugoti, vidus su įrankių 
skyriais ir reguliuojamomis kilpomis, be nešimo diržo.

365 x 150 x 250 mm
Gam. Nr. 220060

2,13 kg

Kaina (be PVM)

18,75

55,00

98,00

103,00
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Įrankių lagaminėlis „Start-up Profi“

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.

470 x 200 x 360 mm
Gam. Nr. 220031

Kaina (be PVM)

Įrankių vežimėlis „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.

470 x 220 x 360 mm
Gam. Nr. 220023

Kaina (be PVM)

Įrankių lagaminėlis „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.

Įrankių lagaminėlis „Pendant“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, raudonas, ištisinė apsauginė juosta, 
patikima furnitūra, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

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

460 x 180 x 310 mm

460 x 180 x 310 mm

Gam. Nr. 220068

Gam. Nr. 220076

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

7,28 kg

6,47 kg

4,49 kg

4,71 kg

111,00

141,00

193,00

202,00
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Įrankių lagaminėlis „OmegaMax Trolley“

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
Gam. Nr. 220048

Kaina (be PVM)

Įrankių lagaminas „Merkur“

Tvirtas kietos dangos lagaminas iš ABS plastiko, juodas, be dalių, 
naujas išorinis profilis, aukštos kokybės užraktas, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 dalys įrankiams su  
kišenėmis, 1 atskira reguliuojama ABS įmautė, tepalams ir rūgštims 
atspari medžiaga.

Įrankių vežimėlis „Fly“

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.

460 x 180 x 310 mm

470 x 220 x 360 mm

Gam. Nr. 220034

Gam. Nr. 220248

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

Įrankių lagaminėlis „OmegaMax“

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.

470 x 200 x 360 mm
Gam. Nr. 220042

Kaina (be PVM)

7,00 kg

6,50 kg

5,32 kg

5,32 kg

302,00

218,00

402,00

242,00
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Įrankių dėžė „Extreme“ 

Tvirta lieto korpuso dėžė, pagaminta iš kopolimero polipropileno, 
juoda, su ratukais ir ištraukiama teleskopine rankenėle apačioje, 
atliekančia ir vežimėlio funkcija.
Apatiniame skyriuje gali tilpti nuo 3 iki 8 kintamo aukščio stalčiukų 
su įvairiomis pasirinktinėmis vidinėmis konfigūracijomis, pavyzdžiui, 
apsauginiai putplasčiai sluoksniai, dėžutės nedideliems daiktams ir 
net specialiai suprojektuotos įrankių paletės visų tipų rankiniams 
įrankiams. Visi stalčiai yra atviri ir turi automatinį stabdymą, kad 
netyčia neiškristų. Centrinis užraktas ir metalinė spyna suteikia 
galimybę užfiksuoti visus skyrius vienu raktu.

• 2 šoninės rankenėlės
• 4 tvirti ir tyliai riedantys ratukai
• teleskopinė rankenėlė, skirta vežimėlį tempti ant ratukų
• stalčiukų sistema priekyje
• nuimamas dėklas viršutiniame skyriuje
• centrinis užraktas su raktu
• plotas etiketei su dėžės turiniu
• 2 tvirti dangteliai užraktai
• 2 tvirtos priekinio dangtelio spynos
• laisvai konfigūruojami stalčiukai
• galima sudėti vieną ant kitos

Įrankių vežimėlis „Extreme“ 

Atsparus vandeniui ir puikiai užsandarintas neopreno juosta aplink ir 
slėgio nuleidimo vožtuvu, šis vežimėlis užtikrina visišką jūsų įrankių 
apsaugą. Pagaminta iš kieto, lengvo polipropileno, jame yra įmontuo-
tos tvirtos spynos ir ergonomiška rankena. Jis idealiai tinka naudoti 
pramonėje, aviacijoje, kariuomenėje ir kariniuose jūrų laivynuopse

• vandeniui atsparus polipropileno dėklas
• atsparus vandeniui ir hermetiškas pagal IP 67
• tinkamas skraidinti
• ištraukiama rankena, skirta vežimėlį traukti ant ratukų
• galima sudėti vieną ant kito
• atsparus korozijai, smėliui ir dulkėms
• korozijai atsparūs metaliniai vyriai
• atsparus smūgiams
• galima naudoti esant temperatūrai nuo -33°C iki +90°C
• ergonomiškas ir guma padengta rankenėlė
• stabilūs ir patogūs užraktai
• rankinis slėgio ribotuvas
• dangtelyje įrengtas sandarinimo žiedas

360° | 220311

581 x 455 x 381 mm
Gam. Nr. 220311

Kaina (be PVM)

14,1 kg

517 x 277 x 217 mm
Gam. Nr. 220299

Kaina (be PVM)

7,50 kg
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                               W

aterproof

+90 °C

-33 °C

360° | 220299

23x

497,00

290,00
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Įrankių dėžė „Extreme“ 

Tvirta lieto korpuso dėžė, pagaminta iš kopolimero polipropileno, 
juoda, su ratukais ir ištraukiama teleskopine rankenėle apačioje, 
atliekančia ir vežimėlio funkcija. 

• 2K-VDE atsuktuvas HUPslim, PZ, 1, 2
• 2K-VDE atsuktuvas HUPslim, PZ/FL, 1, 2
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas HUPslim, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm
• 2K-VDE atsuktuvas HUPslim, PH, 1, 2
• Izoliacijos nuėmimo kabliukas
• VDE žsirklės minkšta rankena „Allround“ 
• VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
• Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08 - 6 mm²
• VDE smailiosios replės, lenktos, 180 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• VDE plastikinis spaustukas, 160 mm
• VDE plokščios replės, 160 mm
• Žirklės kabeliams, 180 mm
• Kabelių kirpimo žirklės Ø 32 mm
• užspaudimo replės
• HUPcompact „HC01“
• izoliuotų laidų antgalių 0,5, 0,75, 1,0, 2,5, 4,0, 6,0 mm²
• izoliuotos suspaudžiamos jungtys 0,5-1,0, 1,5-2,5 mm²
• izoliuotos plokščios kištukinės jungtys 0,5-1,0, 1,5-2,5 mm²
• izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0, 1,5-2,5 mm² 

Įrankių vežimėlis „Extreme“ 

Atsparus vandeniui ir puikiai užsandarintas neopreno juosta aplink ir 
slėgio nuleidimo vožtuvu, šis vežimėlis užtikrina visišką jūsų įrankių 
apsaugą. Pagaminta iš kieto, lengvo polipropileno, jame yra įmontuo-
tos tvirtos spynos ir ergonomiška rankena. Jis idealiai tinka naudoti 
pramonėje, aviacijoje, kariuomenėje ir kariniuose jūrų laivynuopse

• 2K-VDE atsuktuvas HUPslim, PZ, 1, 2
• 2K-VDE atsuktuvas HUPslim, PZ/FL, 1, 2
• 2K-VDE elektriko atsuktuvas HUPslim, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm
• 2K-VDE atsuktuvas HUPslim, PH, 1, 2
• Izoliacijos nuėmimo kabliukas
• VDE žirklės minkšta rankena „Allround“ 
• VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
• Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08 - 6 mm²
• VDE smailiosios replės, lenktos, 180 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm
• VDE plastikinis spaustukas, 160 mm
• VDE plokščios replės, 160 mm
• Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LEDplus II“
• VDE apsauginė rankena
• VDE pirštuotos pirštinės, 10 dydžio
• Įrankių lagaminas 1000 V, 1/4“

38 dalių, 581 x 455 x 381 mm
Gam. Nr. 220319

Kaina (be PVM)

22 dalių, 517 x 277 x 217 mm
Gam. Nr. 220323

Kaina (be PVM)
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aterproof

+90 °C

-33 °C

reduced

reduced

12,2 kg

20,2 kg

23x

743,00

1.075,00
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Bandymas Temperatūra Svoris Paaiškinimas / pastebėjimai

Užsegimo sagtis ir 
sankabėlės

+20° - 10°C 60 kg užsegimo sagtis liko nepažeista
užsegimo sankabėlės liko nepažeistos

70 kg gaminys liko nepažeistas,  
bet iššoko užsegimo sagtis ir sankabėlės

2 m

3 kg

5 kg

Bandymas Temperatūra Kritimo aukštis Paaiškinimas / pastebėjimai

Kritimo bandymas 
(tuščias)

+20° - 10°C 0,5 m gaminys liko nepažeistas

1,0 m gaminys liko nepažeistas

1,5 m gaminys liko nepažeistas

2,0 m gaminys liko nepažeistas,  
bet iššoko užsegimo sagtis ir sankabėlės

2,5 m nedidelis vidinio korpuso dangtelio įtrūkimas,  
kur dangtelis uždengia apatinę dalį

Bandymas Temperatūra Kritimo aukštis Paaiškinimas / pastebėjimai

Optimalus smūgio 
bandymas 
(dėžė uždaryta)

+20° - 10°C 2,0 m gaminys liko nepažeistas

Bandymas Temperatūra Kritimo aukštis Paaiškinimas / pastebėjimai

Kritimo bandymas 
(su 5 kg svoriu)

+20° - 10°C 0,5 m gaminys liko nepažeistas

1,0 m jokių įtrūkimų

1,5 m gaminys liko nepažeistas,  
bet iššoko užsegimo sagtis ir sankabėlės

2,0 m gaminys liko nepažeistas,  
bet iššoko užsegimo sagtis ir sankabėlės

Bandymas Temperatūra Kritimo aukštis Paaiškinimas / pastebėjimai

Numetimo ir atšokimo 
bandymas
(90 kg)

+20° - 10°C 0,3 m Tokio patikrinimo metu gaminio sugadinti neįmanoma

Bandymas Temperatūra Svoris Paaiškinimas / pastebėjimai

Rankena +20° - 10°C 60 kg rankena liko nepažeista

70 kg gaminys liko nepažeistas,  
bet iššoko užsegimo sagtis ir sankabėlės

Video SysCon
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Susipažinkite su "SysCon"  
bandymais "YouTube" paskyroje

SysCon Crashtest

Bendra kaina EUR

tuščia
Gam. Nr. 220370

tuščia
Gam. Nr. 220372

Bendra kaina EUR

Bendra kaina EUR

tuščia
Gam. Nr. 220650

ABS plastikinė dėžė  
SysCon S
Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 142 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 80 mm
 
be įdėklo

ABS plastikinė dėžė  
SysCon M
Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 212 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 150 mm 

be įdėklo

ABS plastikinė dėžė  
SysCon XL
Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 362 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 312 mm 

be įdėklo

66,00

46,00

51,00

Transportavimo sistema  
SysCon
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 

51,00
Bendra kaina EUR

470 x 240 x 105 mm
Gam. Nr. 220653
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1.500 dalių
Gam. Nr. 220381

Bendra kaina EUR

SysCon S laidų tvirtinimai ir 210761
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

145,00

standard, 380 dalių
Gam. Nr. 220386

253,00
Bendra kaina EUR

SysCon S presuojami laidų antgaliai, standart ir 210805
Turinys: 380 presuojamų laidų antgalių, standart, cinkuotų
 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
 1 220376 Pagrindo plokštė fiksavimui 400 x 300 mm
 1 500273 Putplasčio įdėklas asortimentui 390/195 x 150/100 x 30 mm 
 1 210805 Replės įspaudžiamiems šešiabriauniams tvirtinimams 6 – 50 mm2

 50 290934 Presuojamas laido antgalis, standart  6 M6
 50 290936 Presuojamas laido antgalis, standart  6 M8
 50 290940 Presuojamas laido antgalis, standart  10 M6
 50 290942 Presuojamas laido antgalis, standart  10 M8
 30 290952 Presuojamas laido antgalis, standart  16 M8
 40 290954 Presuojamas laido antgalis, standart  16 M10
 25 290960 Presuojamas laido antgalis, standart  25 M8
 25 290962 Presuojamas laido antgalis, standart  25 M10
 20 290968 Presuojamas laido antgalis, standart  35 M8
 20 290970 Presuojamas laido antgalis, standart  35 M10
 20 290978 Presuojamas laido antgalis, standart  50 M8

DIN, 380 dalių
Gam. Nr. 220385

281,00
Bendra kaina EUR

SysCon S presuojami laidų antgaliai, DIN ir 210805 K
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
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SysCon M įrankių rinkinys
Turinys: 17 įrankių
1 220372 ABS plastikinė dėžė „SysCon M“
1 220374 Įrankių įdėklas „SysCon“
1 220399 Putplasčio įdėkla „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
1 220379 Įrankių dėklas-įmautė „SysCon“, 11 dalių  

 210695 Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2–6 mm2

 110696 Skirstomosios spintos raktas
 263842 VDE izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda
 263844 VDE izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, balta
 263860 VDE izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, žaliai geltona
 200031 Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm2

 211200 2K-VDE universalios replės, DIN 5244 185 mm
 211204 2K-VDE replės, šoninio kandimo, DIN 5238 B 165 mm
 211208 2K-VDE smailiosios replės, DIN 5236 A 200 mm, tiesios
 101870 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1
 101872 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 2
 101910 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75 mm
 101914 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 3,5 x 100 mm
 101916 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 4,0 x 100 mm
 101920 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 6,5 x 150 mm
 101942 2K-VDE atsuktuvas, PH 1
 101944 2K-VDE atsuktuvas, PH 2

17-teilig
Gam. Nr. 220392

168,00
Bendra kaina EUR

20-teilig
Gam. Nr. 220612
20-teilig, ½"
Gam. Nr. 220612

274,00
Bendra kaina EUR

SysCon S „VDE-Socket“ ½ col.
su ½ col. įstatomais antgaliais. Naudojamas plastikas yra atsparus 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

2/ "1
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32 dalių, ½"
Gam. Nr. 220642

Bendra kaina EUR

SysCon S veržliarakčio komplektas „Torque“ ½ col.
Turinys:
 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“

17 Galvutės, ½ col., 
  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 5 Tx galvutės,½ col., ilgoji versija: T30, T40, T45, T50, T55
 4 Šešiabriaunės galvutės, ½ col., ilgoji versija: 8, 10, 12, 14 be angos
 2 Ilgintuvai, ½ col., 75 ir 250 mm
 1 ⅜ col. ir ½ col. adapteris ilgintuvui, 1 vnt., skirtas naudoti kaip T formos rankena
 1 Kardaninis velenas, ½ col.
 1 Perjungimo terkšlė, ½ col.
 1 Dinamometrinis raktas, ½ col., 21 – 119 Nm

55 dalių, ½“ + ¼“
Gam. Nr. 220600

Bendra kaina EUR

51 dalių, ¼"
Gam. Nr. 220640

Bendra kaina EUR

SysCon S „SocketMax“ ½ col. + ¼ 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 - 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 veržliarakčio komplektas „Torque“ ¼ 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
 5 Tx galvutės, ¼ col., 5 vnt., ilgoji versija: T20, T25, T27, T30, T40
 4 Šešiabriaunės galvutės, ¼ col., ilgoji versija: 4, 5, 6, 8 be angos
 2 Ilgintuvai, ¼ col, 50 ir 150 mm
 1 ⅜ col. ir ¼ col. adapteris ilgintuvui, skirtas naudoti kaip T formos rankena
 1 Kardaninis velenas, ¼ col.
 1 Antgalio adapteris, ¼ col.
 1 Perjungimo terkšlė, ¼ col.
 1 Dinamometrinis raktas, ¼ col, 5 – 25 Nm
 1 „Flex“ tipo atsuktuvas 
 2 Adapteris, ¼ col., 50 ir 80 mm
 4 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
 4 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
 2 Antgaliai, ¼ col., 50 mm,  PZ/FL 1 - 2
 4 Antgaliai, ¼ col., 50 mm, SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm
 6 Antgaliai, ¼ col., 50 mm,  šešiabriauniai: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 dydžio

236,00

152,00

217,00

2/ "14/ "1

4/ "1

2/ "1
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6 – 300 mm2

Gam. Nr. 216801-1Akumuliatorinis hidraulinis presas „S0-6“
Akumuliatorinis hidraulinis presas su papildomai įstatomomis matricomis, 180° 
sukama spaudžiamoji galvutė, su greitai atidaromomis žiotimis, rankinis atsukimas 
atgal užbaigus spaudimo judesį.

Pakuotės turinys: 1 presas, 1 įkroviklis,
1 akumuliatorius, 1 diržas, „SysCon“ dėžėje be priedų.

Turinys:
1 220372    ABS plastikinė dėžė „SysCon M“ (su įdėklu)
1 216801-1    Akumuliatorinis hidraulinis presas „SO-6“ 

• Spaudimo galia kN: 60 kN
• Darbinis slėgis (bar): 700
• Anga / griebtuvas: 17 mm
• Spaudimo plotis: siauras
• Spaudimo paruošimas sekundėmis: 5
• Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė minutėmis: 30
• Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
• Standart laidų antgalių presavimas:  
 Cu 6–300 • DIN Cu 6–300 • DIN Al 16–240
• Sujungimų presavimas standart:
 Cu 6–300 • DIN Cu 6–300 • DIN Al 16–240

Bendra kaina EUR

Video 216801

64
0 

m
m

390 mm

390 x 1000 x 280 mm
Gam. Nr. 220602

Bendra kaina EUR

Rankų Sunkvežimis „SysCon Trolley“
Savybės:
• krovumas iki: 60 kg
• tvirtas aliumininis rėmas
• apkrovimo plokštės dydis: 390 x 280 mm

5 dalių
Gam. Nr. 220652

Bendra kaina EUR

SysCon XL „SafetySet"
Turinys: 
 1 220650 ABS plastikinė dėžė „SysCon XL“ 

 1 120007 VDE pirštuotos pirštinės, 1000 V, 10 kl.
 1 120008 rot Apsauginis elektriko skydelis
 1 120012 VDE apsauginė rankena
 1 120010 VDE apsauginė veido kaukė, 1000 V

1.137,00

29,50

175,00

10
00

 m
m

280 m
m
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395 x 300 x 15 mm
Gam. Nr. 220376

Bendra kaina EUR

395 x 300 x 65 mm
Gam. Nr. 220378

Bendra kaina EUR

1,00 13,00

Pagrindo plokštė fiksavimui
polipropilenas

49 x 49 x 72 mm
Gam. Nr. 221134

0,50
Bendra kaina EUR

98 x 49 x 72 mm
Gam. Nr. 221135

0,50
Bendra kaina EUR

Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL
ABS, kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje 
(Gam. Nr. 221138)

98 x 98 x 72 mm
Gam. Nr. 221136

1,00
Bendra kaina EUR

148 x 98 x 72 mm
Gam. Nr. 221137

1,15
Bendra kaina EUR

49 x 49 x 72 mm
Gam. Nr. 221138

3,65
Bendra kaina EUR

Putplasčio įdėklas SysCon
Art. 220376 und 220399:  
putplastis
Art. 220377 und 220378:
kietos putos

395 x 300 x 20 mm
Gam. Nr. 220377

4,00
Bendra kaina EUR

11 dalių
Gam. Nr. 220379

18,75
Bendra kaina EUR

10 dalių
Gam. Nr. 220375

6,00
Bendra kaina EUR

5 dalių
Gam. Nr. 220374

6,00
Bendra kaina EUR

Įrankių dėklas-įmautė SysCon
 

Įrankių įdėklas SysCon
polipropilenas

Rūšiavimo įdėklas SysCon
polipropilenas

Rūšiavimo įdėklas SysCon
polipropilenas

18 dalių
Gam. Nr. 220355

6,00
Bendra kaina EUR

395 x 300 x 10 mm
Gam. Nr. 220399

0,65
Bendra kaina EUR
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 žalios spalvos
Gam. Nr. 393150

5,90
Bendra kaina EUR

 žalios spalvos
Gam. Nr. 393154

10,50
Bendra kaina EUR

 žalios spalvos
Gam. Nr. 393152

9,50
Bendra kaina EUR

Įtempimo diržas 400 daN, vienos dalies
leistina įtempimo jėga 400 daN tempiant tiesiai, vienos dalies,
pagamintas pagal standartą DIN EN 12195-2. 

• 800 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 25 mm
• juostos ilgis 8 m
• su mažu reketiniu mechanizmu 

Įtempimo diržas 400 daN, dviejų dalių, su kabliu
leistina įtempimo jėga 400 daN tempiant tiesiai, dviejų dalių su kabliu, pagamintas 
pagal standartą DIN EN 12195-2.

• 800 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 25 mm
• juostos ilgis 8 m
• su mažu reketiniu mechanizmu

Įtempimo diržas 1000 daN, vienos dalies
leistina įtempimo jėga 1000 daN tempiant tiesiai, vienos dalies,
pagamintas pagal standartą DIN EN 12195-2.

• 2000 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 35 mm
• juostos ilgis 8 m
• su spaudžiamu reketiniu mechanizmu

Įtempimo diržas 1000 daN, dviejų dalių, su kabliu
leistina įtempimo jėga 1000 daN tempiant tiesiai, dviejų dalių su kabliu, pagamin-
tas pagal standartą DIN EN 12195-2.

• 2000 daN aprišant
• žalios spalvos
• juostos plotis 35 mm
• juostos ilgis 8 m
• su spaudžiamu reketiniu mechanizmu

 žalios spalvos
Gam. Nr. 393156

14,50
Bendra kaina EUR



SysCon
HAUPA Syscon dėžės



Įrankių dėžės
2020

Lengvas, universalus ir stabilus!
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DIN spalvinė serija
Gam. Nr. 270888

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

DIN spalvinė serija
Gam. Nr. 270882/DIN

II spalvinė serija I (prancūz.)
Gam. Nr. 270882

II spalvinė serija II (vok.)
Gam. Nr. 270894

DIN spalvinė serija
Gam. Nr. 270891

II spalvinė serija I (prancūz.)
Gam. Nr. 270892

II spalvinė serija II (vok.)
Gam. Nr. 270893

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  

Laidų antgalių asortimentas
Turinys: 5.300 izoliuotų laidų antgalių,  
1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210842), spaudžiamas plotas 1 – 10 mm², 
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Ilgis mm  LS* mm² 
 1.000  izoliuotų laidų antgalių  8  1 
 1.000  izoliuotų laidų antgalių  8  1,5  
 1.000  izoliuotų laidų antgalių  8  2,5 
 500  izoliuotų laidų antgalių  10  4 
 200  izoliuotų laidų antgalių  12  6 
 200  izoliuotų laidų antgalių  12  10 
 500  izoliuotų laidų antgalių  12  1 
 300  izoliuotų laidų antgalių  18  1,5 
 250  izoliuotų laidų antgalių  18  2,5 
 200 izoliuotų laidų antgalių  18  4 
 100  izoliuotų laidų antgalių  18  6 
 50  izoliuotų laidų antgalių  18  10 

Laidų antgalių asortimentas
Turinys: 1.150 izoliuotų laidų antgalių,  
1 replės (Gam. Nr. 210824), spaudžiamas plotas 0,75 - 16 mm²,  
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Ilgis mm  LS* mm² 
 200  izoliuotų laidų antgalių  8  0,75 
 200  izoliuotų laidų antgalių  8  1 
 200  izoliuotų laidų antgalių  8  1,5 
 200  izoliuotų laidų antgalių  8  2,5 
 100  izoliuotų laidų antgalių  10  4 
 100  izoliuotų laidų antgalių  12  6 
 100  izoliuotų laidų antgalių  18  10 
 50  izoliuotų laidų antgalių  18  16

Kaina (be PVM)

238,00

Kaina (be PVM)

238,00

Kaina (be PVM)

64,00

Kaina (be PVM)

64,00

64,00

Kaina (be PVM)

114,00

Kaina (be PVM)

114,00

Kaina (be PVM)

114,00

Kaina (be PVM)



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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.
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DIN spalvinė serija
Gam. Nr. 270895

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

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

0,5 – 6,0 mm² 
Gam. Nr. 260777

0,5 – 6,0 mm² 
Gam. Nr. 260765

„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

Izoliuotų antgalių rinkinys
Turinys: 1.200 laidų tvirtinimai, 1 užspaudimo replės izoliuotiems laidų  
antgaliams (Gam. Nr. 210761), spaudžiamas plotas 0,5 - 6,0 mm²,  
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm.

 Kiekis  Apibūdinimas  LS* mm²   M Gam. Nr. 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0  M4 260256 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0  M5 260258 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0  M6 260260 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 1,5-2,5  M4 260270 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 1,5-2,5  M5 260272 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 1,5-2,5  M6 260274 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 4,0-6,0  M5 260286 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 4,0-6,0  M6 260288 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 4,0-6,0  M8 260290 
 100  izoliuotos suspaudžiamos jungtys  0,5-1,0  260350 
 100  izoliuotos suspaudžiamos jungtys  1,5-2,5  260352 
 100  izoliuotos suspaudžiamos jungtys  4,0-6,0  260354

Izoliuotų antgalių rinkinys
Turinys: 1.200 laidų tvirtinimai, 1 užspaudimo replės izoliuotiems laidų  
antgaliams (Gam. Nr. 210802), spaudžiamas plotas 0,5 - 6,0 mm²,  
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm.

 Kiekis  Apibūdinimas  LS* mm²   M Gam. Nr. 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0  M4 260256 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0  M5 260258 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 0,5-1,0  M6 260260 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 1,5-2,5  M4 260270 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 1,5-2,5  M5 260272 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 1,5-2,5  M6 260274 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 4,0-6,0  M5 260286 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 4,0-6,0  M6 260288 
 100  izoliuoti kilpiniai antgaliai 4,0-6,0  M8 260290 
 100  izoliuotos suspaudžiamos jungtys  0,5-1,0  260350 
 100  izoliuotos suspaudžiamos jungtys  1,5-2,5  260352 
 100  izoliuotos suspaudžiamos jungtys  4,0-6,0  260354

*(LS = Laido skerspjūvis mm²)

Kaina (be PVM)

124,00

Kaina (be PVM)

124,00

Kaina (be PVM)

124,00

Kaina (be PVM)

93,00

114,00
Kaina (be PVM)



40

    

Video 210805

Video 210805

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

6 – 50 mm², standartinių
Gam. Nr. 290380

6 – 50 mm², DIN
Gam. Nr. 290382

Standartinių presuojamų antgalių rinkinys
Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805),  
spaudžiamas plotas standartinių 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai 
tvirtinimai, 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

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

Kaina (be PVM)

270,00

Kaina (be PVM)

238,00



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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai
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Gam. Nr. 250504

Gam. Nr. 250500

Gam. Nr. 250502

Srieginių kabelių jungčių, metrinių, rinkinys
Turinys: 92 srieginės kabelių jungtys IP68, metrinės, įskaitant sandarinimo 
žiedą ir antveržlę, plastikinėje dėžėje

 Kiekis  Pavadinimas  Dydis Gam. Nr. 
 42  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka M16  250042
 30  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka M20   250046
 20  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka M25  250050

Srieginių kabelių jungčių PG rinkinys
Turinys: 92 srieginės kabelių jungtys IP68, PG, įskaitant sandarinimo žiedą ir 
antveržlę, plastikinėje dėžėje

Srieginių kabelių jungčių, PG / metrinių, rinkinys
Turinys: 110 srieginės kabelių jungtys IP68, metrinės ir PG, įskaitant sandari-
nimo žiedą ir antveržlę, plastikinėje dėžėje

Kiekis   Pavadinimas  Dydis Gam. Nr. 
 30  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka PG11  250064
 20  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka PG13,5  250066
 20  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka PG16  250068
 20  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka M16  250042
 20  Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka M20  250044

Kiekis Pavadinimas Dydis Gam. Nr.

42 Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka PG11 250142
30 Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka PG13,5 250044
20 Srieginė kabelių jungtis IP68, šviesiai pilka PG21 250144

Kaina (be PVM)

43,00

Kaina (be PVM)

43,00

Kaina (be PVM)

43,00
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1.475 dalių, 415 x 335 x 90 mm
Gam. Nr. 792816

1.700 dalių, 415 x 335 x 90 mm
Gam. Nr. 792804

1.800 dalių, 415 x 335 x 90 mm
Gam. Nr. 792810

Medvaržčių su plokščia galvute rinkinys dėžutėje
Turinys: 1.700 medvaržčių plastikinėje dėžutėje 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Dydis Gam. Nr. 
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  3,5 x 30  790091
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  3,5 x 40  790093
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  4,0 x 30  790100
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  4,0 x 40  790102
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  4,0 x 50  790104
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  4,5 x 40  790111
 200  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  4,5 x 50  790113
 100  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  5,0 x 30  790118
 100  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  5,0 x 40  790120
 100  universalūs medvaržčiai su plokščia galvute  5,0 x 50  790121
 1  17 dalių rinkinys dėžutėje, į komplektą įeina laikiklis  102210

„Specialiųjų kryžminių“ medvaržčių rinkinys dėžutėje
Turinys: 1.800 medvaržčių plastikinėje dėžutėje 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Dydis Gam. Nr. 
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  3,0 x 15  790005
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  3,0 x 25  790006
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  3,0 x 40  790008
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  4,0 x 30  790027
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  4,0 x 40  790029
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  4,0 x 50  790031
 200  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  4,5 x 40  790041
 100  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  5,0 x 40  790053
 100  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  5,0 x 50  790054
 100  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  5,0 x 60  790055
 50  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  6,0 x 60  790064
 50  universalūs įleidžiamieji medvaržčiai  6,0 x 80  790065 
 1  7 dalių rinkinys dėžutėje, į komplektą įeina laikiklis  102210

Įvairių medvaržčių rinkinys dėžutėje „Mix Tx“
Turinys: 1.475 medvaržčių plastikinėje dėžutėje 415 x 335 x 90 mm

 Kiekis  Apibūdinimas  Dydis Gam. Nr. 
 200  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  2,9 x 15  793005
 200  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  2,9 x 30  793007
 200  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  2,9 x 40  793008
 200  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  4,2 x 35  793040
 100  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  4,2 x 50  793043
 100  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  4,8 x 50  793054
 50  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai įleidžiamomis galvutėmis  6,3 x 80  793065
 200  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai plokščiomis galvutėmis  3,9 x 30  793100
 100  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai plokščiomis galvutėmis  3,9 x 40  793102
 50  „TwinSpeed Tx“ medvaržčiai plokščiomis galvutėmis  4,8 x 50  793121
 50  Šešiabriauniai medvaržčiai  6,0 x 40  790210
 25  Šešiabriauniai medvaržčiai  6,0 x 80  790212
 1  7 dalių rinkinys dėžutėje, į komplektą įeina laikiklis   102210

Kaina (be PVM)

51,00

Kaina (be PVM)

60,00

59,00
Kaina (be PVM)

Antgalių 
dėžutė

nemokamai

Antgalių 
dėžutė

nemokamai

Antgalių 
dėžutė

nemokamai



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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.
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Rūšiavimo dėžutė su metaliniu užraktu su dėžutėmis
iš juodo plastiko, įskaitant dėžutes mažoms dalims

Turinys: 16 dalių
• 4 dėžutės 49 x   49 x 72 mm
• 6 dėžutės 49 x   98 x 72 mm
• 2 dėžutės 98 x   98 x 72 mm
• 4 dėžutės 98 x 148 x 72 mm

Pagrindo plokštė fiksavimui

Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL
ABS, kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje 
(Gam. Nr. 221138)

Varžtų ir kaiščių rinkinys „Mix“ 
Turinys: 700 varžtų, 425 kaiščių plastikinėje dėžėje

 Kiekis  Apibūdinimas  Dydis Gam. Nr. 
 100  Plečiamasis kaištis S6  794014
 50  Plečiamasis kaištis S8  794016
 25  Plečiamasis kaištis S10  794018
 100  Kalamas kaištis su paslepiama galvute 5x50  794022
 50  Kalamas kaištis su paslepiama galvute 6x40  794024
 50 Kalamas kaištis su paslepiama galvute 6x60 794026
 50  Kalamas kaištis su paslepiama galvute 6x80  794028
 50  Universalus varžtas su plokščia galvute 4x35 794101
 100  Universalus varžtas su plokščia galvute 5x40 790120
 200  Universalus varžtas su paslepiama galvute 4x45 790030
 200  Universalus varžtas su paslepiama galvute 5x50 790054
 100 Universalus varžtas su paslepiama galvute 6x50 790063

415 x 335 x 90 mm
Gam. Nr. 221131

22,00
Kaina (be PVM)

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

14,00
Kaina (be PVM)

49 x 49 x 72 mm
Gam. Nr. 221134

0,50
Kaina (be PVM)

98 x 49 x 72 mm
Gam. Nr. 221135

0,50
Kaina (be PVM)

98 x 98 x 72 mm
Gam. Nr. 221136

1,00
Kaina (be PVM)

148 x 98 x 72 mm
Gam. Nr. 221137

1,15
Kaina (be PVM)

700-tlg., 415 x 335 x 90 mm
Gam. Nr. 792821

59,00
Kaina (be PVM)
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2020 m. naujienos

Užspaudimo galvutė  
„U-KO-6“

Suspaudimo galvutė 
„U-KDE240-6“

Pjovimo galvutė  
„U-KS6-S50“

Kirtimo galvutė  
„U-S-6“

1

2

3

4

4 in 1
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16 mm² / Ø 8 mm
Gam. Nr. 201085

Kaina (be PVM)

• 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 
• Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 8 mm
• Varis viengyslis, maks. 16 mm²
• Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm²
• Varis daugiagyslis, maks. 16 mm²
• Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm²
• Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 16 mm²

Žirklės kabeliams „HUPtriCut“

35 mm² / Ø 12 mm
Gam. Nr. 201087

Kaina (be PVM)

• 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 
• Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 12 mm
• Varis viengyslis, maks. 16 mm²
• Varis smulkiagyslis, maks. 35 mm²
• Varis daugiagyslis, maks. 25 mm²
• Aliuminis viengyslis, maks. 25 mm²
• Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 25 mm²

Žirklės kabeliams „HUPtriCut“

70 mm² / Ø 16,9 mm
Gam. Nr. 200201

Kaina (be PVM)

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“ 70 mm² / Ø 16,9 mm
Gam. Nr. 201002

Kaina (be PVM)

• 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

Vieliniai lynai

kabeliai plieniniu šarvu

ACSR

Kaiščiai

Grynas 
plienas 

Grynas 
varis

viengyslis

daugiagyslis

sektorinis

plonagyslis

Ryšys

Ø 32 mm
Gam. Nr. 200089

Kaina (be PVM)

• skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti
• su terkšle

Kabelių kirpimo žirklės 

Video 200183

Ø 52 mm
Gam. Nr. 200183

Kaina (be PVM)

• skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti
• su terkšle

Kabelių kirpimo žirklės 

11,00

12,00

16,50 16,60

123,00

158,00



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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.
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Ø 45 mm, SWA
Gam. Nr. 200199

Kaina (be PVM)

Pjovimo galia: Plienu armuoti variniai ir aliumininiai  
kabeliai iki maks. Ø 45 mm. Ilgis: 430 mm, svoris: 1,7 kg

• Labai lengva pjauti dėl terkšlės ir ilgos rankenos
• Smūgiams atspari, dengta, grūdinta rankena
• Nušlifuotas peilis iš aukštos kokybės plieno
• Atfiksuoti peilį galima kiekvienoje pjovimo pozicijoje
• Keičiama kiekviena dalis atskirai

Kabelių žirklės su terkšle „SCAR45“
SWA kabeliui

6 - 28 mm²
Gam. Nr. 200022

Kaina (be PVM)

• 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“

• su peiliais plonagysliams kabeliams 
• 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-52F“

Ø 52 mm
Gam. Nr. 216436/F-1

Kaina (be PVM)

Video 216436

• skersmuo 18,6 mm / 120 mm²
• ACSR 19 mm plieniniai lynai
• netinka variui / aliuminiui  

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

Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirklės   
„AS-52ACSR“ 

Ø 18,6 mm, ACSR
Gam. Nr. 216436-1

Kaina (be PVM)
• 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“ 

Ø 52 mm
Gam. Nr. 216434-1

Kaina (be PVM)

1.200,00

1.200,00

306,00

37,00

1.078,00
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Video 200031

8 - 28 mm²
Gam. Nr. 200031

Kaina (be PVM)

Video 200050

4 – 15 mm2

Gam. Nr. 200050

Kaina (be PVM)

• 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

Video 200043

0,2 - 4,0 mm²
Gam. Nr. 200043

Kaina (be PVM)

• 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

Ø 0,03 - 10
Gam. Nr. 211934

Kaina (be PVM)

• 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

 
 0,08 - 2,5 mm²

Gam. Nr. 211928

Kaina (be PVM)

• Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių  
 kabelių 0,08 – 2,5 mm² šalinti
• Izoliacinės dangos nuėmimo ilgis,  
 maks. 15 mm 
• Automatinis skerspjūvio nustatymas
• Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
• Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Automatinės izoliacijos  
šalinimo replės

 
 

0,2 - 6,0 mm²
Gam. Nr. 210695

Kaina (be PVM)

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
• Pailga tvirtinimo anga replių rankenos apatinėje dalyje

Automatinės izoliacijos dangos šalinimo 
replės „Super Plus“

0,08 - 6 mm²

Gam. Nr. 211930

Kaina (be PVM)

• 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

Video 210965

74,00

43,00

18,50

60,00

22,00

9,90

15,50
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Gam. Nr. 201042_50

Ištraukiama geležtė

tinka laido izoliacinio sluoksnio nuėmimo prietaisams 
4 – 70 (prekės Nr. 201040)

Gam. Nr. Ilgis Plotis Aukštis Ø EUR

201042 108 28 33 4 – 16 9,35

201044 108 28 33 8 – 28 9,35

201046 133 15 49 27 – 35 11,00

201048 141 15 56 35 – 50 11,00

201050 156 15 69 50 – 70 11,00

360° | 201040

Ø: 8 – 28 mm
Gam. Nr. 201040

Izoliacijos nuėmiklis „System 4 – 70“

Kabelių nužievinimo įrankis su automatine pjovimo 
galvute ir ištraukiamos geležtės sistema, skirta nuimti 
visų įmanomų apvalių kabelių izoliacinį sluoksnį. 
(Pagrindinis korpusas su keičiamą rankena, prekės Nr. 
201044, 1 atsarginė geležtė)  

Naudojimo sritis

• pjovimo gylis Ø 4 - 70 mm

• vidinis peilis: 3,5 mm

• pjovimo geležtės gylis: 1 pakopa: 2,8 mm / 2 pakopa:  
 3,4 mm / 3 pakopa: 4,0 mm / 4 pakopa: 4,6 mm

• kabelių tipai: apvalūs kabeliai, skirti lanksčiam  
 ir fiksuotam montavimui, kabeliai skirti drėgnoms  
 erdvėms

Kaina (be PVM)

360° | 201054

Rinkinys: 6 dalių
Gam. Nr. 201054„Profi-Set“ laido izoliacijos nuėmimo  

 sistema 4 – 70

smūgiams atsparioje plastikinėje dėžutėje, pastatoma, 
didis: (ilgis 260 mm, plotis 154 mm, aukštis 57 mm)

Susideda iš:  
• 201040 
• 201042 
• 201044 
• 201046 
• 201048 
• 201050 

Kaina (be PVM)

Ø: 8 – 28, 27 – 35 mm
Gam. Nr. 201055„Promo-Set“ laido izoliacinio sluoksnio  

 nuėmimo sistema 4 – 70

Kabelių nužievinimo įrankis su automatine peilio 
apsauga ir ištraukiamo peilio sistema visų įmanomų  
tipų laidų izoliaciniams sluoksniui nuimti. 

Susideda iš:  
• 201040 
• 201044 
• 201046 

Kaina (be PVM)

360° | 201058

Ø: 4,8 – 7,5 mm
Gam. Nr. 201058Laido izoliacinio sluoksnio nuėmiklis  

„Top Coax Plus“

Naudojimas: norint nuimti visus įprastus koaksialinius 
kabelius ir priveržti F jungtis (HEX 11)

Pritaikymo sritis: Ø 4,8 -7,5 mm F jungtys (HEX 11) 

Kabelių tipai: standartinis koaksialinis kabelis, 
pavyzdžiui, TV-Coax, RG58U / RG59U, RG6, PVC-Flex 3 
x 0,75 mm²

Kaina (be PVM)

360° | 201045

Video 201045

Ø: 8 – 13 mm
Gam. Nr. 201045

Izoliacijos nuėmiklis „XL“

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

Taikymo sritis: 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

Kaina (be PVM)

32,80

86,00

32,80

13,90

16,50
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Video 216669/M

Akumuliatorinis hidraulinis  
presavimo įrankis „SDE 240-6M“

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
• Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
• Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30 
• Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
• Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 10-240
• Jungiamoji dalis: standartinė Cu 10-240
• Matmenys: 383 x 75 mm
• Svoris, kg: 3,3  
• Rinkinio svoris kg: 7,4

Jutiklinė
technika

Skirtingos LED jutiklio spalvos rodo, ar presavimo  
procesas baigtas sėkmingai arba nurodo įvykusios 
klaidos pobūdį:
 žalia šviesa: presavimo procesas baigtas pagal  
 normas, variklis išjungtas
 oranžinė šviesa: nepakanka akumuliatoriaus  
 įtampos
 raudona šviesa: presavimo procesas nutrauktas  
 prieš laiką

Prietaise taip pat yra įrengtas baltas LED,  
skirtas apšviesti darbinę zoną.

Video 211692

0,5–6 
 mm²

0,5– 4 
mm²

6– 16 
mm²

1– 10 
mm²

Kaina (be PVM)

Su nailoniniu krepšeliu
Gam. Nr. 211692

Turinys:
Gam. Nr. 211690
Gam. Nr. 210763/E 

Gam. Nr. 210765/E

Gam. Nr. 210764/E 

Gam. Nr. 210761/E

Užspaudimo replės X-Crimp

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.

Kaina (be PVM)

Su nailoniniu krepšeliu
Gam. Nr. 211697

Turinys:
Gam. Nr. 211690
Gam. Nr. 211657/E 

Gam. Nr. 211659/E

Gam. Nr. 210842/E

Užspaudimo replės X-Crimp  
fotovoltiniams elementams 
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.

2,5– 6 
mm²

2,5– 6 
mm²

1– 10 
mm²

už 216357
Gam. Nr. 216765

Kaina (be PVM)

akumuliatoriaus hidraulinei pompai, prekės Nr. 216357, 
kad būtų galima naudoti Smart Universal keičiamas 
galvutes (prekių Nr. 216761, 216762, 216763, 
216764).

• su greitai prijungiama hidrauline  
 jungtimi (Cejn serija 115)

Siurblių adapteriai 

HAUPA akumuliatoriai yra 
suderinami su MAKITA 
įkrovimo įtaisais ir gali būti 
naudojami visose 18 V ličio 
jonų sistemose. 

0,08 – 16 mm²
Gam. Nr. 211816

Kaina (be PVM)

0,08 – 10 mm²
Gam. Nr. 211818

Kaina (be PVM)

  
Užspaudimo žnyplės

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

10 - 240 mm²
Gam. Nr. 216669/M-1

Kaina (be PVM)

89,00

73,00

141,00

166,00

373,00

1.389,50
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už 216760-1
Gam. Nr. 216764

Kaina (be PVM)

be įdėklų, 1 connecting rod 3/8-24 UNF  
(article no. 217660), 1 connecting rod 3/4-16 UNF 
(article no. 217662), 1 adapter (article no. 217664),  
1 spacer bushing (article no. 217666).

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

Perforavimo galia: 
forminės skylės 138 x 138 mm (ST37 2.5 mm) 
apvalios skylės 150 mm (ST37 3 mm) / 63 mm (VA 2 mm)

Kirtimo galvutė „U-S-6“

už 216760-1
Gam. Nr. 216763

Kaina (be PVM)

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

• atidaroma galvutė

• kabelių antgaliai:  
 standartinis Cu 16-240 

• sujungikliai: 
 standartinė Cu 16-240

Suspaudimo galvutė „U-KDE240-6“

už 216760-1
Gam. Nr. 216762

Kaina (be PVM)

variniams ir aliumininiams kabeliams

Pjovimo galvutė „U-KS6-S50“

Video 216760-1

Universalus nuo baterijos maitinamas  
užspaudimo įrenginys „US-6“

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

• skirtas 4 skirtingoms keičiamoms galvutėms  
 (prekės Nr. 216761, prekės Nr. 216762,  
  prekės Nr. 216763, prekės Nr. 216764) 
• paprastesnis galvučių keitimas
• įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
• su nauju HAUPA akumuliatoriumi, prekės Nr. 215523  
 ir įkrovimo įrenginiu,  prekės Nr. 215527 
• spaudimo galia, kN: 60 
• darbinis slėgis, bar: 700

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.

Jutiklinė
technika

už 216760-1
Gam. Nr. 216761

Kaina (be PVM)

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

• atlenkiama galvutė 
• skylė / sriegis: 17 mm 
• užspaudimo plotis: siauras 
• kabelių antgaliai: standartinis Cu 6-300 /  
 DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240 
• sujungikliai: standartinis Cu 6-300 /  
 DIN Cu 6-300 / DIN Al 16-240

Užspaudimo galvutė „U-KO-6“

Rinkinys 1 
Gam. Nr. 216766

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 2 
Gam. Nr. 216767

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.

  
Universalus rinkinys 2

+ +

Pagrindinis prietaisas + priedai 

Gam. Nr. 216760-1

Kaina (be PVM)

tik pagrindinis prietaisas
Gam. Nr. 216760-1-N

Kaina (be PVM)

+ +

343,00

581,00

2.180,00

2.080,00

434,00

369,00

1.287,00

1.034,00
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Akumuliatorinis hidraulinis  
presavimo įrankis „S0-6“

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 „S0-6M“

Jutiklinė
technika

Techniniai duomenys ir komplektacija, žr. 216801. 

Skirtingos LED jutiklio spalvos rodo, ar presavimo  
procesas baigtas sėkmingai arba nurodo įvykusios 
klaidos pobūdį:
 žalia šviesa: presavimo procesas baigtas pagal  
 normas, variklis išjungtas
 oranžinė šviesa: nepakanka akumuliatoriaus  
 įtampos
 raudona šviesa: presavimo procesas nutrauktas  
 prieš laiką

Prietaise taip pat yra įrengtas baltas LED,  
skirtas apšviesti darbinę zoną.

Video 216801/M

Ø 0,1 - 6
Gam. Nr. 213090

Kaina (be PVM)

• izoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims 
• ovalus suspaudimas

HUPcompact „HC01“

Ø 0,75 - 10
Gam. Nr. 213092

Kaina (be PVM)

• neizoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims 
• kaištinis suspaudimas

HUPcompact „HC03“

Ø 0,5 - 6
Gam. Nr. 213094

Kaina (be PVM)

• atviriems žalvariniams laidų antgaliams 
• ritininis suspaudimas 
• su lokatoriumi

HUPcompact „HC04“

Ø 0,25 - 16
Gam. Nr. 213088

Kaina (be PVM)

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

HUPcompact „HC02“

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

Video HUPcompact

HUPcompact

Video 216801

6 - 300 mm²
Gam. Nr. 216801-1

Kaina (be PVM)

6 - 300 mm²
Gam. Nr. 216801/M-1

Kaina (be PVM)

72,00

69,00

99,00

72,00

1.137,00

1.396,00
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Tarnavimo laikas:  
50 000 suspaudimų 100 %  

paralelinis ir preciziškas 
užspaudimas 

atviros
Gam. Nr. 213086

Kaina (be PVM)

Užspaudimo replės su užspaudimo matricomis, specialiai 
sujungimo gilzėms skirta atvira konstrukcija.

Laidų antgaliai 0,5 – 10 mm² 
izoliuoti laidų tvirtinimai 0,1 – 6 mm² 
Tarpinė (DIN 46234/DIN 46341) 0,25 – 10 mm² 

„HUPstar“

atviros
Gam. Nr. 213080

Kaina (be PVM)

Užspaudimo replės su užspaudimo matricomis, specialiai 
sujungimo gilzėms skirta atvira konstrukcija.

Laidų antgaliai 0,14 – 16 mm²
Plokščios kištukinės jungtys 0,14 – 6 mm 

„HUPstar“

atviros
Gam. Nr. 213082

Kaina (be PVM)

Užspaudimo replės su užspaudimo matricomis, specialiai 
sujungimo gilzėms skirta atvira konstrukcija.

Bendraašis 
BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1,07 – 10,9 mm

HUPstar „Koaxial“

uždari
Gam. Nr. 213084

Kaina (be PVM)

Užspaudimo replės su užspaudimo matricomis, uždara 
konstrukcija.

Fotovoltinė sistema / saulės kolektorius 
„Amphenol Helios H4“, daugiakontaktis MC3/ MC4    
 2,5 – 6,0 
„Tyco Solarlok“, 1,5 – 4,6 mm² 

HUPstar „Photovoltaik“
Video HUPstar

atviros
Gam. Nr. 213098

Kaina (be PVM)

Užspaudimo replės su užspaudimo matricomis, specialiai 
sujungimo gilzėms skirta atvira konstrukcija.

„Fiber Optic“ jungtis 
1.69; 2.5; 3; 3.25; 3.65; 4.2; 4.52; 4.95; 5; 6.5; 10.9

HUPstar „fibre optic“

LWL

uždari
Gam. Nr. 213102

Kaina (be PVM)

Užspaudimo replės su užspaudimo matricomis, uždara 
konstrukcija.

įsukti kontaktai, keturbriauniai 
0,1; 0,14; 0,25; 0,34; 0,5 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 
Lokatorius, skirtas 1,6; 2,5; 4  Ø 

„HUPstar“ „Įsukti kontaktai“
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303,00

303,00

303,00

320,00

230,00

230,00
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14 dalių
Gam. Nr. 143432

Kaina (be PVM)

Turinys plastikinėje dėžėje art. 220372:
3 x  Pagrindinis modulis „CableGo“ + 3 x Kreipiamoji  
 apkaba pagrindiniam moduliui
3 x  Gnybtas „CableGo“
3 x  Tvirtinimo skersinis „CableGo“
1 x  Pagrindinio modulio jungčių rinkinys „CableGo“

SysCon Įtraukimo sistema  
„CableGo“ profi

Turinys plastikinėje dėžėje art. 220372:
5 x  Pagrindinis modulis „CableGo“ +  
 3 x Kreipiamoji apkaba pagrindiniam  
 moduliui
5 x  Gnybtas „CableGo“
5 x  Tvirtinimo skersinis „CableGo“
1 x  Pagrindinio modulio jungčių  
 rinkinys „CableGo“

SysCon Įtraukimo sistema  
„CableGo“ master Kaina (be PVM)

17 dalių
Gam. Nr. 143424

Kaina (be PVM)

Turinys plastikinėje dėžėje:
5 x  Pagrindinis modulis „CableGo“ + 3 x Kreipiamoji  
 apkaba pagrindiniam moduliui
5 x  Gnybtas „CableGo“
5 x  Tvirtinimo skersinis „CableGo“
1 x  Pagrindinio modulio jungčių rinkinys „CableGo“

Įtraukimo sistema  
„CableGo“ master

Video 143422

14 dalių
Gam. Nr. 143422

Kaina (be PVM)

Turinys plastikinėje dėžėje:
3 x  Pagrindinis modulis „CableGo“ + 3 x Kreipiamoji  
 apkaba pagrindiniam moduliui
3 x  Gnybtas „CableGo“
3 x  Tvirtinimo skersinis „CableGo“
1 x  Pagrindinio modulio jungčių rinkinys „CableGo“

Įtraukimo sistema  
„CableGo“ profi

Gam. Nr. 143434
17 dalių

375,00 294,00

419,00

252,00
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BI: 40, M5, Ø 4,5
Gam. Nr. 143050

Kaina (be PVM)

BI: 60, M5, Ø 4,5
Gam. Nr. 143052

Kaina (be PVM)

BI: 80, M5, Ø 4,5
Gam. Nr. 143054

Kaina (be PVM)

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“

Video 143500

BI: 20, M5, Ø 4,0
Gam. Nr. 143500

Kaina (be PVM)

BI: 30, M5, Ø 4,0
Gam. Nr. 143502

Kaina (be PVM)

„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

tipo laidas: 4,0 mm, žalias

• atlaikoma bendroji apkrova  300 kg

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

„Single Composite“ 

Laido tvirtinimo įrankis  
„PullTec“

M5

BI: 20, M5, Ø 5,2
Gam. Nr. 143504

Kaina (be PVM)

BI: 30, M5, Ø 5,2
Gam. Nr. 143506

Kaina (be PVM)

tipo laidas: 5,2 mm, juodas

• atlaikoma bendroji apkrova  350 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

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

„Single Composite“ 

Laido tvirtinimo įrankis  
„PullTec“

Svoris: 9 kg
Gam. Nr. 143400

Kaina (be PVM)

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 

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

Svoris: 10,5 kg
Gam. Nr. 143402

Kaina (be PVM)

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200+

lūžimo jėga: 350 kg

su M5 sriegiu ir  
fiksavimo spyruokle

nėra detalių, kurios galėtų
išlinkti ar lūžti

72,00

84,00

84,00

99,00

251,00

304,00

358,00

193,00

245,00
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30 dalių
Gam. Nr. 102052

Kaina (be PVM)

Phillips, 10 dalių
Gam. Nr. 102000

Kaina (be PVM)

Pozidriv, 10 dalių
Gam. Nr. 102000/PZ

Kaina (be PVM)

Video 102000

Tx

TQ

Tx, 1 - 6 Nm
Gam. Nr. 102702

Kaina (be PVM)

Video 102700

PH

PZ TQ

Phillips, 1 - 6 Nm
Gam. Nr. 102700

Kaina (be PVM)

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

Kaina (be PVM)

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“

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

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 60900:2012
• 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“

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, 
plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, 
tvirtame nailono krepšyje (su diržu ir lipniu užsegimu). 

• 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: 11 dalių
• 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V 1 - 6 Nm 
• TX  8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30  
• PZ/FL 1 
• PZ/FL 2 
• keturiabriaunis raktas

Dinamometrinis atsuktuvas su  
keičiama geležte „VarioTQ“

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, 
plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, 
tvirtame nailono krepšyje (su diržu ir lipniu užsegimu). 

• 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
• 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“

Laikiklis sukimo
memento rankenai

93,00

93,00

93,00

23,00

23,00

153,00
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Video 220576

18 dalių
Gam. Nr. 220576

Kaina (be PVM)

Hex

TQ

Hex, 1 - 6 Nm
Gam. Nr. 102704

Kaina (be PVM)

Video 220402

16 dalių
Gam. Nr. 220402

Kaina (be PVM)

Video 220404

20 dalių
Gam. Nr. 220404

Kaina (be PVM)

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“

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, 
plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, 
tvirtame nailono krepšyje (su diržu ir lipniu užsegimu). 

• 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: 11 dalių
• 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V 1 - 6 Nm
• HEX 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm 
• PZ/FL 1 
• PZ/FL 2 
• keturiabriaunis raktas

Dinamometrinis atsuktuvas su  
keičiama geležte „VarioTQ“

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“

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“

248,00

196,00

155,00

93,00
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Įrankių rinkiniai

7 dalių
Gam. Nr. 212683/Z1

Kaina (be PVM)

Rinkinys su 7 įrankiais

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  

4 dalių
Gam. Nr. 200050/Z2

Kaina (be PVM)

Rinkinys su 4 įrankiais „HUPslim“

Replės, šoninio kandimo, DIN ISO 5749 VDE 

Izoliacijos nuėmimo įrankis „Allrounder“ 
Izoliacijos nuėmimo įrankis, skirtas izoliacijai nuo apvalių 
kabelių nuimti • Ø 4–15 mm ir plokščių kabelių 

PZ/FL profilio atsuktuvų rinkinys „HUPslim“
• Gam. 102870, BI: 205 mm, PI: 80 mm 
• Gam. 102872, BI: 270 mm, PI: 100 mm 

reduced

78 dalių
Gam. Nr. 104090

Kaina (be PVM)
Juoda plastikinė dėžė su metaliniu užraktu, pilnas  
įrankių asortimentas elektrikams, dėžės dydis:  
490 x 375 x 100 mm 

Turinys:
• 2K-VDE universalios replės, 180 mm*
• 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
• 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
• 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm*
• Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
• Replės laidų antgaliams 0,5–16 mm²
• Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinio kūginė galvutė,  
 9 dalių, itin ilga
• VDE atsuktuvo rankena „Vario“, laisva
• VDE geležtė „Vario“, plyšiui 2,5, 3, 4, 5,5 mm
• VDE geležtė „Vario“ PH 1, 2
• VDE geležtė „Vario“ PZ 1, 2
• VDE geležtė „Vario“ PZ/FL 1 + 2
• Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
• Skirstomosios spintos raktas
• Apsauginis laužomųjų ašmenų peilis
• Rankinis metalo pjūklas, 150 mm
• Elektriko peilis, 10 x 250 mm
• Gulsčiukas, 230 mm
• Matavimo juosta, 5 m
• Perjungimo terkšlė, ¼ col.
• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
• Prailginimas, ¼ col., 100 mm
• Galvutės, ¼ col., RP 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8,  
 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Terkšlinio tipo atsuktuvas „FlexPlus“  
 ilgiems antgaliams
• ¼ col., antgalis, 50 mm HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
• ¼ col., antgalis, 50 mm PH 0, 1, 2, 3
• ¼ col., antgalis, 50 mm PZ 0, 1, 2, 3
• ¼ col., antgalis, 50 mm FD 3, 4, 5, 6
• ¼ col., antgalis, 50 mm TX 10, 15, 20,  
 25, 30, 40
• ¼ col., antgalis, 50 mm PZ/FL 1 + 2
• ¼ col., SQ x ¼ col. „Hex“ adapteris,  
 50 mm
• Rinkinio dėžutė 160 x 115 x 40 mm

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

Įrankių lagaminas „ElektroCombo“

360° | 104090

Lituoklio rinkinys „SolderingKit“
Rinkinys „HUPshrink31DW-A“ 

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. 
 
Rinkinys: dvigubų sienelių 3:1 su vidiniais klijais
Gam. 267204, 25 dalių, plastikinėje dėžėje 

12 dalių + rinkinys
Gam. Nr. 262098/Z1

Kaina (be PVM)

„HUPshrink“ 
gratis rinkinys 

30,00

36,00

252,00

60,00



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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.
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8 dalių, RP: 2 –10 mm
Gam. Nr. 100961

Kaina (be PVM)

Mix, 1 - 6 Nm
Gam. Nr. 103000

Kaina (be PVM)

Video 103000

Mix

TQ

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

Dviguba keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, 
plieno arba chromo, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, 
chromuota, juoda viršūnė ir šešiakampė, tvirtame 
nailono krepšyje (su diržu ir lipniu užsegimu).  
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“

Video 110698

Gam. Nr. 110698

Kaina (be PVM)

Skirstomosios spintos raktas su pastūmimo konstrukcija, 
antgalių laikiklis ir antgalis ant grandinės, išorinis rakto 
keturkampis 7 – 8 mm, vidinis rakto keturkampis 6, 7, 8, 
9 mm, dvigubas 3 – 5 mm, vidinis rakto trikampis 7, 8, 9, 
10, 11 mm

Nepristatoma GB ir FR! 

Skirstomosios spintos raktas  
„HUPkey Uni“ 

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

Kaina (be PVM)

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

Kaina (be PVM)

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

360° | 100965

9 dalių, RP: 1,5 - 10 mm
Gam. Nr. 100927

Kaina (be PVM)

iš chromo vanadžio plieno, grūdinti per visą ilgį, 
nikeliuoti, metriniai, su kūgine galvute, atlenkiamame 
laikiklyje. 

Turinys metrinis: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ .5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų  
rinkinys atlenkiamame laikiklyje

33,00

76,00

15,00

12,00

11,00

11,00

72 x 72 mm
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51 dalių, Bit: 50 mm
Gam. Nr. 104020

Kaina (be PVM)

8 žvaigždutės, 2 ilginamieji elementai, 
trumpesnis kotas 
 

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 flach: 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,

re
du

ce
d

Video 104020

33 dalių, 1/4"
Gam. Nr. 110674

Kaina (be PVM)

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

Video 230727

115 mm
Gam. Nr. 230727

125 mm
Gam. Nr. 230731

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

Skirtas metalui apdirbti, trumpi dantukai padengti 
vakuume pagal naujos kartos technologiją. Dėl didelės 
deimanto koncentracijos galima apdoroti medžiagas, 
kurių iki šiol nebuvo įmanoma apdirbti tradiciniais 
deimantiniais įrankiais. 

Šie HAUPA diskai pjauna viską išskyrus akmenį! 

• Įvairiai pritaikoma (metalo profiliai, geležis, ketus,  
 plienas, plieniniai vamzdžiai, mediena, Inox, GFK,  
 CFK, polikarbonatas)
• Išliekantis vienodas skersmuo, todėl visada  
 maksimalus pjovimo gylis
• Didelis pjovimo greitis
• Ilgas eksploatavimo laikas (20 – 40 pjūvių,  
 priklausomai nuo pjaunamo daikto)
• Sumažintas kibirkščiavimas
• Sumažintas kvapo susidarymas
• Neapribotos laikymo sąlygos

Deimantinis pjovimo diskas „Spezial“

Ø 68 mm
Gam. Nr. 231929

Kaina (be PVM)

• 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

Elektrinio bimetalo angų pjovimo pjūklų 
rinkinys „QuickChange“

7 dalių
Gam. Nr. 230002

su keičiamais krumpliaračiais su 4/6 krumpliais ir su  
aukštos kokybės, iš kobalto legiruoto bimetalo 
pagamintu masyviu galiniu dangčiu.  
Ypač tinka: medienai, gipso kartono plokštėms, 
plastikui, spalvotiesiems metalams, aliuminiui, plienui  
ir nerūdijančiam plienui nuo 1 mm.  
Pjūklo laikiklis „QuickLock“ su šešiabriauniu laikikliu. 
Rinkinys juodame plastikiniame dėkle,  
matmenys: 255 x 210 x 72 mm 

Turinys: 
• Angų pjovimo pjūklai iš bimetalo 
    Ø: 35, 40, 51, 68, 73, 83 mm
• Adapteris „QuickLock“

Kaina (be PVM)

53,00

38,0035,00

36,00

30,50

87,00



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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.
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360° | 110672

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 

Rinkinys: 59 dalių
Gam. Nr. 110672

Raktų dėžė „SocketFlex“
Kaina (be PVM)

Tvirta juoda plastikinė dėžė, saugių ir specialių grąžtų 
rinkinys - aukščiausios kokybės S2! 1/4" = 25 mm grąžtai 

Susideda iš: 
 1  kompaktinis perjungimo mechanizmas 1/4“ 
11  veržliarakčių galvutės 4 -12 1/4“ 
 1  trumpas pailginimas 1/4“ 
 1  1/4“ antgalių adapteris
 1  1/4“ pailgintuvas naudoti kaip T formos  
  sukimo rankeną 
 1  adapteris su 1/4“ grąžto laikikliu visiems  
  varžtų (veržlių) tipams
 5  PH antgaliai 0, 1, 2, 2, 3 
 5  PZ antgaliai 0, 1, 2, 2, 3 
 5  antgaliai su plokščiomis galvutėmis  
  3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 
 4  antgaliai su šešiakampėmis lizdinėmis  
  išdrožomis 3, 4, 5, 6 
11  Tx antgaliai 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 

46 dalių Bit: 25 mm
Gam. Nr. 102214

„BitBox L“ – Antgalių dėžė, 46 vnt.
Kaina (be PVM)

Alkūninių veržliarakčių rinkinys  
„Flex“

8 dalių, 8 – 19 mm
Gam. Nr. 110902

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

Kaina (be PVM)

Rinkinys: 17 dalių
Gam. Nr. 102210

Kaina (be PVM)

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

„BitBox“, 17 vnt.

360° | 110902

82,00

72,00

46,00

7,00
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BI: 14 x 143 mm
Gam. Nr. 130328

Kaina (be PVM)

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

Kišeninis LED prožektorius „Pen Torch“

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

50
 m

2 x AAA

LED
1W

CREE

Aircraft
Grade 

Aluminium

Ø 14 x
143 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

50
 m

2 x AAA

LED
1W

CREE

Aircraft
Grade 

Aluminium

BI: 34,4 x 115 mm
Gam. Nr. 130312

Kaina (be PVM)

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

Kišeninis LED prožektorius „Focus Torch“

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Lifetime

30000
h

10
0 m

IP65 3 x AAA

LED
3W

CREE XP-E

Focus

Aircraft
Grade 

Aluminium

Ø 34,4 x
115 mm

120
Lm

Lifetime

30000
h

10
0 m

IP65 3 x AAA

LED
3W

CREE XP-E

Focus

Aircraft
Grade 

Aluminium

BI: 20 x 92,5 mm
Gam. Nr. 130310

Kaina (be PVM)

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

Kišeninis LED prožektorius „Mini Torch“

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Aircraft
Grade 

Aluminium

Ø 20 x
92,5 mm

50
Lm

Lifetime

30000
h

60
 m

IP65 1 x AAA

LED
3W

CREE XR-E

Aircraft
Grade 

Aluminium

BI: 60 x 45 x 38 mm
Gam. Nr. 130319

Kaina (be PVM)

• 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 

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155“ 

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

LED
3W

kg
90 g

3 x AAA

 

CRI
90

60 x
45 x

38 mm

Sensor

2,5 h

50 %

100 %

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

LED
3W

kg
90 g

3 x AAA

 

CRI
90

60 x
45 x

38 mm

Sensor

2,5 h

50 %

100 %

 

CRI
90

BI: 40,5 x 180 mm
Gam. Nr. 130316

Kaina (be PVM)

• 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“

Ø 40,5 x
180 mm

250
Lm

Lifetime
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0 m

IP65
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~
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Aluminium

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

BI: 40,5 x 141 mm
Gam. Nr. 130314

Kaina (be PVM)

• 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“

Ø 40,5 x
141 mm

250
Lm

Lifetime
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• 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)

24,00

56,00

11,00

18,00

14,00

36,00
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360° | 130348

LED 10 W + LED 3 W
Gam. Nr. 130348

• 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“
Kaina (be PVM)

 

CRI
90

4 Watt
Gam. Nr. 130336

Kaina (be PVM)

• 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

200
Lm

Lifetime

30000
h

LED
4W

Akku

Li-Ion
1800 mAH

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~

120 x
60 x

25 mm
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+

3 h
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3,7 V
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= 

12-24 V DC

~

120 x
60 x

25 mm
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+

3 h

Maža darbo lempa „HUPlight4“BI: 60 x 45 x 38 mm
Gam. Nr. 130321

Kaina (be PVM)

• 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

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155+“ 

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

LED
3W

kg
73 g

 

CRI
90

60 x
45 x

38 mm

Sensor

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

50 %

100 %

2,5 h

 

CRI
90

BI: 28 x 107 mm
Gam. Nr. 130323

Kaina (be PVM)

• Ličio jonų akumuliatorius 18650 3,7 V  
 2000 mAh
• galima dėvėti ant galvos ir naudoti  
 kaip žibintuvėlį
• CREE XML2 LED
• Šviesos intensyvumas 250 Lm
• Spalvų perteikimas 90 CRI 
• 3 skirtingi šviesos intensyvumai +  
 blykstė + SOS režimas
• Stabilus korpusas pagamintas iš  
 aliuminio, vario ir nerūdijančio plieno 
• Kintama šviesos galia, 50 % | 100 % 

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash250“

Lifetime

30000
h

kg
149 g
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CREE
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28 x
107 mm

250
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Al

Akku

Li-Ion
2000 mAh

3,7 V

USB

50 %

100 %

2,5 h

• 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

• Veikimo laikas: 
  – apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui
  – apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
• Įkrovimo laikas apie 4 valandas 
• Su kišeniniu spaustuku, skirtu tvirtinti prie rankinių  
 ir diržų
• Galvos juosta su silikono juostelėmis, kad būtų galima  
 saugiai privirtinti prie apsauginių šalmų
• Magnetinė kojelė
• Įkrovimo kabelis („micro USB“) yra komplekte

• Matmenys: 28 x 107 mm
• Svoris: 149 g
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29,00

59,00
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3 x AAA
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360° | 130344

LED 10 Watt
Gam. Nr. 130344

Kaina (be PVM)

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight10pro“

 

CRI
90 360° | 130346

Kaina (be PVM)

LED 20 Watt
Gam. Nr. 130346

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight20pro“

 

CRI
90

Kaina (be PVM)

LED 30 Watt
Gam. Nr. 130352

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight30pro“

 

CRI
90

HUPlightpro  
Crashtest

8,5 x 8,5 x 4 cm
Gam. Nr. 130343

Kaina (be PVM)

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

Magnetinis lempos laikiklis

• 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

• 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

• 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
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Li-Ion
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7,4 V
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HUPlight50combi

LED 50 Watt
Gam. Nr. 130360

Kaina (be PVM)

LED
50W
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• 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%

Lubinis šviestuvas „HUPlight50combi“

Stovas, aukštis 3m
Gam. Nr. 130361

Kaina (be PVM)

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

Stovas, skirtas „HUPlight50combi“

3 m

3 m

• 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

99,00

59,00
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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

Dydis: 9
Gam. Nr. 120302/9

Kaina (be PVM)

Dydis: 10
Gam. Nr. 120302/10

Kaina (be PVM)

Dydis: 11
Gam. Nr. 120302/11

Kaina (be PVM)

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

Le
ve

l 3
   

| 
   L

eve
l 3    |   Level 3    |    Level 3    |    Level 3    |

3

Dydis: 9
Gam. Nr. 120304/9

Kaina (be PVM)

Dydis: 10
Gam. Nr. 120304/10

Kaina (be PVM)

Dydis: 11
Gam. Nr. 120304/11

Kaina (be PVM)

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
Le

ve
l 5

   
| 

   L
eve

l 5    |   Level 5    |    Level 5    |    Level 5    |

5

Dydis: 10,5
Gam. Nr. 120310

Kaina (be PVM)

puikiai tinka vidutinio sunkumo darbams statybos, 
sandėliavimo ir transportavimo srityse, AAP pagal 
89/686/EEB direktyvos 1 kategoriją 

• Skeltinė kiaulės oda: atspari šilumai ir šalčiui, atspari  
 dilimui, suteikia gerą odos apsaugą
• Medvilnės vidus 
• Pastorinti rankogaliai
• Vieneto dydis 10,5

Odinės darbo pirštinės

Dydis: 7
Gam. Nr. 120300/7

Kaina (be PVM)

Dydis: 8
Gam. Nr. 120300/8

Kaina (be PVM)

Dydis: 9
Gam. Nr. 120300/9

Kaina (be PVM)

Dydis: 10
Gam. Nr. 120300/10

Kaina (be PVM)

Dydis: 11
Gam. Nr. 120300/11

Kaina (be PVM)

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   

1 
2

3
4

1,45

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

4,00

4,00

4,00

4,60

4,60

4,60
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Montažiniai klijai
Klijuoti, o ne gręžti – skirti naudoti  
montuojant kabelius

Detail
Gam. Nr. 000000

na EUR

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

310 ml
Gam. Nr. 170206

Kaina (be PVM)

„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. Kietėji-
mo 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

310 ml įdėklams
Gam. Nr. 170254

Kaina (be PVM)

10,00

16,00
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Skaidrūs modifikuotų sililo 
(MS) polimerų klijai „HUPfix“

• Aukštos kokybės klijavimo ir san- 
 darinimo priemonė iš MS polimerų
• Atsparūs ultravioletiniams   
 spinduliams, meteorologinėms  
 sąlygoms, jūros vandeniui ir chlorui
• Nekelia pavojaus maisto   
 produktams
• Gali būti dažomi

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

290 g
Gam. Nr. 170216

Kaina (be PVM)

MS polimerų  
„HUPfix“, pilkos spalvos

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

290 g
Gam. Nr. 170210

Kaina (be PVM)

MS polimerų  
„HUPfix“, juodos spalvos

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

290 g
Gam. Nr. 170212

Kaina (be PVM)

MS polimerų  
„HUPfix“, baltos spalvos

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be 
PVM)

290 g
Gam. Nr. 170214

Kaina (be PVM)

Silikonas

„HUPfix“ paskirtis:
„HUPfix“ – tai aukštos kokybės klijavimo ir sandarinimo prie-
monė, pagaminta iš MS polimerų. Šie klijai atsparūs ultraviole-
tiniams spinduliams, meteorologinėms sąlygoms, jūros vandens 
ir chloro poveikiui. Labai gerai prilimpa prie daugelio pagrindų, 
daugeliu atvejų nereikia naudoti grunto. Greitai sukietėja. Iš 
karto po užtepimo siūlę reikia išlyginti muiluotu vandeniu, kurio 
sudėtyje nėra rūgšties. 
 

Savybės:
atsparūs temperatūros poveikiui nuo -40°C iki +100°C. Naudo-
jimo temperatūra siekia nuo +5°C iki +40°C. „HUPfix“ galima 
naudoti kaip klijus arba siūlių sandarinimo priemonę.

Skaidrus silikonas  
„HUPsilicon“
• 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

Silikonas  
„HUPsilicon“, baltas

310 ml
Gam. Nr. 170200

Kaina (be PVM)

310 ml
Gam. Nr. 170202

Kaina (be PVM)

„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).

Klijavimas/ 
Sandarinimas

Detail

Kaina (be PVM)

Aukštai temperatūrai atsparus 
silikonas „HUPsilicon“

• Labai atsparus aukštai   
 temperatūrai
• Atsparus alyvos ir tepalo poveikiui
• Atsparus senėjimui, atmosferos ir  
 UV spindulių poveikiui, ilgai išlieka  
 elastingas

310 ml

Kaina (be PVM)

„HUPsilicon“ naudojimas:
siūlėms ir paviršiams sandarinti kritinės temperatūros zonose (pvz., labai 
žemoje arba aukštoje temperatūroje). Galima naudoti kietoms medžia-
goms sandarinti. Skirta sandarinti pavaros mechanizmų ašių dangteliams, 
įleidimo sistemoms, diferencialinių mechanizmų dangteliams, reduktorių, 
priekinių ir kumštelinių velenų guolių dangteliams, termostatų korpusams, 
alyvos siurbliams, karteriams, cilindrinių krumpliaračių dangteliams, 
žibintams ir gatvės apšvietimo įtaisams, priekiniams automobilių stiklams, 
vandens siurbliams ir t. t. (netinka klijuoti ant polipropileno (PP), polietileno 
(PE), „Teflon®“ ir bitumo pagrindų bei dalims, kurios yra nuolat veikiamos 
tirpiklių) 

Savybės:
silikoninio pagrindo sandarinamoji ir klijavimo masė. Medžiaga atspari 
karščio poveikiui, itin atspari UV ir atmosferos bei variklio ir transmisinės 
alyvos poveikiui, cheminėms medžiagoms, mechaniniam ir aplinkos poveiki-
ui, nepralaidi vandeniui, sūriam vandeniui, atspari šalčio ir karščio poveikiui, 
labai lanksti ir gerai sukimba su beveik visais paviršiais. 
Spalva: juoda
Plėvelės susiformavimo laikas: 10 min.
Atsparumas temperatūrai: nuo -40 °C iki +260 °C

 

Gam. Nr. 000000Gam. Nr. 170250

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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai
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Labai efektyvūs  
2 komponentų klijai  
„HUPmega“

• Itin stabilūs dviejų komponentų  
 klijai su automatiniu maišymo  
 antgaliu
• Pasižymi puikiu atsparumu   
 smūgiams, taip pat   
 sluoksniavimuisi ir tempimui
• Tinka plastikui, medienai, stiklui,  
 plienui, nerūdijančiam plienui ir  
 aliuminiui

25 g
Gam. Nr. 170220

Kaina (be PVM)

2 komponentų epoksidiniai 
klijai „HUPepoxyd“ 

• Šie klijai užtikrina itin aukštą  
 tvirtumo lygį
• Taip pat tinka naudoti kaip liejimo  
 masė
• Universalios paskirties

25 g
Gam. Nr. 170222

Kaina (be PVM)

Labai efektyvūs  
2 komponentų klijai

2 komponentų skystasis  
metalas „HUPfastMetal“

• Skirtas plieno ir lydinio detalėms  
 remontuoti
• Tinka netinkamai išgręžtoms  
 angoms taisyti
• Greitai sukietėja

25 g

Kaina (be PVM)

Gam. Nr. 170224

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

Maišymo antgalis
• Skirtas 2 komponentų klijams

2 x
Gam. Nr. 170234

Kaina (be PVM)

„HUPepoxyd“ naudojimas:
nuvalykite klijuojamus paviršius ir prisukite maišymo antgalį. 
Pirmuosius 2 g pašalinkite, nes šis kiekis dar nėra susimaišęs 
1:1 santykiu. Tuomet tepkite klijus ir sujunkite dalis. Nuimkite ir 
pašalinkite maišymo antgalį. Užsukite dangtelį. Atidarytas kase-
tes laikykite vėsioje vietoje ir sunaudokite kaip įmanoma greičiau 
(galima naudoti ir be maišymo antgalio). 

Savybės:
atsparūs temperatūrai nuo -40°C iki +80°C. Naudojimo 
temperatūra: nuo +10°C iki +30°C, visiškai sukietėja po 24 val. 
Gyvybingumo laikas: apie 5 min.

„HUPfastmetal“ naudojimas:
nuvalykite klijuojamus paviršius ir prisukite maišymo antgalį. 
Pirmuosius 2 g pašalinkite, nes šis kiekis dar nėra susimaišęs 
1:1 santykiu. Tuomet tepkite klijus ir sujunkite dalis. Nuimkite ir 
pašalinkite maišymo antgalį. Užsukite dangtelį. Atidarytas kase-
tes laikykite vėsioje vietoje ir sunaudokite kaip įmanoma greičiau 
(galima naudoti ir be maišymo antgalio).
Savybės:
atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +120°C. Gyvybingumo 
laikas: apie 5 min. Mechaniškai apdoroti pataisytą vietą galima 
maždaug po 30 min.

„HUPmega“ naudojimas:
„HUPmega“ maišomas automatiškai, tai trunka 4 minutes.
Sujunkite detales ir palikite 24 valandoms sukietėti (esant patalpos 
temperatūrai, apie 75% galutinio sukibimo susidaro jau po 2 
valandų). Atsparūs temperatūrai nuo -55°C iki +120°C, gyvybin-
gumo laikas: apie 5 min.
 

Savybės:
atsparūs temperatūrai nuo -55°C iki +120°C, gyvybingumo laikas: 
apie 5 min. 
Mechaniškai apdoroti galima maždaug po 30 min. 
Galutinis sukietėjimas: po 24 val. 
Naudojimo temperatūra: nuo +10°C iki +30°C 
Atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui, pasižymi geromis atsparu-
mo terpei savybėmis 
Laikymo temperatūra: +6°C ir maks. +28°C.

6,75

4,30 4,65

2,30
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Momentiniai klijai 
„HUPsuperglue“

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

20 g
Gam. Nr. 170226

Kaina (be PVM)

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

Smulkių lašų antgalis
• Skirtas momentiniams klijams

2 x
Gam. Nr. 170236

Kaina (be PVM)

Momentiniai klijai

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

Dvipusė akrilinė lipni juosta  
„HUPtapeDouble“

• Dvipusė skaidri lipni juosta iš akrilo
• Labai gerai sukimba su lygiais paviršiais
• Atspari drėgmei, nepažeidžia pagrindo

Klijavimas
19 mm x 1,5 m
Gam. Nr. 170232

Kaina (be PVM)

„HUPtapeDouble“ paskirtis:
ilgai laiko ir gerai prilimpa prie visų lygių paviršių, tokių kaip 
metalas, mediena, stiklas, plastikas, keramika ir guma. Idealiai 
tinka laikikliams, paveikslams, kabliukams, laikymo įrenginiams 
ir pan. tvirtinti.  
Netinka PE, PP, PTFE (pvz., teflonui®), silikonui, popieriui ir 
viniliniams tapetams, nestabiliam pagrindui ir paviršiams su 
nešvarumams atsparia danga.  
 

Savybės:
„HUPtapeDouble“ – itin tvirta dvipusė lipni juosta, naudoja-
ma norint tvirtai suklijuoti, montuoti ir tvirtinti tiek lauke, tiek 
patalpose. Atlaiko apkrovą, siekiančią daugiausia iki 1,3 kg. 
Skaidri, nepažeidžia paviršių, atspari drėgmei. Galima laikyti 1 
metus sausose, švariose ir gerai vėdinamose patalpose, kuriose 
temperatūra siekia nuo +10°C iki +30°C. Atspari temperatūrai 
nuo -30°C iki +110°C.

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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai

4,00

1,00

5,30
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Varžtų fiksatorius

Vidutinio tvirtumo varžtų fiksavimo 
priemonė „HUPlockM“

• Vidutinio tvirtumo itin klampi   
    varžtų iki M36 fiksavimo priemonė
• Gali būti išimama
• Atspari temperatūrai nuo -55°C   
    iki +150°C
• Su pumpuojamu dozatoriumi

Didelio tvirtumo varžtų fiksavimo  
priemonė „HUPlockH“

• Didelio tvirtumo vidutinės klampos   
 varžtų iki M20 fiksavimo priemonė
• Skirtas sriegiams, kuriuos veikia   
 stipri vibracija ir smūgiai
• Atsparus temperatūrai nuo -55 °C   
 iki +150 °C
• Su siurbliniu dozatoriumi

„HUPlockM“ paskirtis: 
tinka visiems varžtams su sriegiais iki M36.
Labai klampus, vidutinio tvirtumo, sunkiai išimama. 
 

Savybės:
Sukietėja po 10–20 min.  
Atsparumas dirbant: po 1–3 val. 
Atspari temperatūrai nuo -55°C iki + 150°C

„HUPlockH“ paskirtis: 
tinka visiems varžtams su sriegiais iki M20.
Vidutinės klampos, didelio tvirtumo, sunkiai išimama. 
 

Savybės:
Sukietėja po 10–20 min.  
Atsparumas dirbant: po 1–3 val. 
Atspari temperatūrai nuo -55°C iki + 150°C

vidutinio tvirtumo / itin tvirtas

50 g
Gam. Nr. 170238

Kaina (be PVM)

50 g
Gam. Nr. 170240

Kaina (be PVM)

10,00

10,00
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Aerozoliai
Universalios ir tepimo priemonės

Dangos formavimas

Aliuminio purškiklis  
„HUPalu“

• Grynas 99,5% aliuminio   
 purškiklis 
• Atsparus aukštai temperatūrai iki  
 900°C
• Atsparus įbrėžimams, šveitimui ir  
 trynimui bei atmosferos veiksnių  
 poveikiui 

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170154

Kaina (be PVM)

„HUPalu“ paskirtis:
skirtas mašinų dalių techninei priežiūrai ir vertės išsaugojimui, 
mašinų, krosnių, šildymo ir garų įrangos, vamzdynų, išleidimo 
sistemų bei turbinų ir pan. įrenginių paviršiams apdoroti, taip pat 
kaip talpyklų apsaugos priemonė, ratlankių, krovininių automo-
bilių antstatų danga ir t. t. 
 

Savybės:
grynas 99,5% aliuminio purškiklis „HUPalu“, atsparus karščiui 
iki 900°C, saugo nuo korozijos, atsparus aukštai temperatūrai, 
įbrėžimams, šveitimui ir trynimui bei atmosferos veiksnių 
poveikiui.
 

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

500 ml
Gam. Nr. 170140

Kaina (be PVM)

500 ml
Gam. Nr. 170141

Kaina (be PVM)

500 ml
Gam. Nr. 170142

Kaina (be PVM)

„HUPmark“ naudojimas: 
paviršius, ant kurio purškiama priemonės, turi būti sausas, šva-
rus ir be riebalų likučių. Palaikyti pakuotę patalpos temperatūro-
je. 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

Cinko aerozolis 550 
HUPzincKorro

• Cinko grynumas siekia 99 %
• Atsparus karščiui iki 500 °C
• Sudaro ilgalaikį apsauginį sluoksnį  
 ant visų metalų
• DIN 50021 Druskos purškimo  
 testas: 500/117 μ < 0,5 mm

400 ml
Gam. Nr. 170153

Kaina (be PVM)

„HUPzinkKorro“ naudojimas:
Gerai suplakite skardinę, kol bus aiškiai girdimas maišymo  
rutuliukas ir gerai susimaišys veikliosios medžiagos. Apdorojamą 
paviršių nuvalykite vieliniu šepečiu arba, dar geriau,  
smėliasroviu. Paviršius turi būti švarus ir neriebaluotas. Geriausia 
apdorojimo temperatūra – 16–32 °C. Norint pasiekti geriausią 
rezultatą, purkškite 25–30 cm atstumu mažais purškimo  
judesiais. Tik profesionaliam naudojimui. Atlikite pirminius 
poveikio ir medžiagos atsparumo bandymus. 

Savybės:
Naudojamas cinkas ir jo junginiai sudaryti iš 99 % grynojo cinko; 
patikrinta įpjovimo bandymu pagal DIN EN ISO 2409; atsparus 
karščiui iki 500 °C; patikrinta lenkimo aplink strypą bandymu 
pagal DIN EN ISO 1519; patikrinta druskos purškimo bandymu 
pagal DIN 50021; papildoma apsauga paviršių atstatymui po 
suvirinimo darbų; apsauginė vamzdynų ir metalų danga sudaro 
ilgalaikį apsauginį sluoksnį su vandenyje netirpiu cinko oksidu iš 
geležies (plieno) ir taip apsaugo pažeidžiamas vietas.

6,00

7,80

7,80

7,80

5,80
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Cinko purškiklis „HUPzinc- 
Dark“, tamsios spalvos

• Skirtas paviršiams apsaugoti po   
 suvirinimo ir remonto darbų bei   
 atsiradus pažeidimams
• Atsparus karščiui, atmosferos   
 sąlygoms ir greitai džiūsta
• Suformuoja vandenyje netirpų   
 cinko oksido sluoksnį

„HUPzincLight“, šviesios spalvos

400 ml
Gam. Nr. 170150

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170152

Kaina (be PVM)

„HUPzincDark“ / „HUPzincLight“ paskirtis:
suteikia papildomą apsaugą po karštai cinkuotų dalių suviri-
nimo darbų; naudojamas pažeistiems paviršiams taisyti, dėl 
galvaninio poveikio saugo nuo korozijos, sandarina ir apsaugo 
vamzdynus bei metalus, tinka naudoti kaip pagrindas paskesni-
am dažymui. Ant geležies (plieno) suformuoja ilgalaikį apsauginį 
sluoksnį iš vandenyje netirpaus cinko oksido ir taip apsaugo 
pažeistas vietas. 
 

Savybės:
„HUPzinc“ – tai itin grynų cinko ir aliuminio miltelių mišinys, 
atsparus karščiui bei atmosferos veiksnių poveikiui ir greitai 
džiūstantis.

Kabelių montavimo purškiklis 
„HUPcable“ 

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

400 ml
Gam. Nr. 170174

Kaina (be PVM)

„HUPcable“ naudojimas:
apipurkškite paruoštus kabelius. Darbinėms dujoms išgaravus 
(po kelių sekundžių), įstumkite kabelį. 
 

Savybės:
palengvina kabelių įstūmimą į apsauginį apvalkalą.

Tepimas

Putojanti slydimo priemonė 400 ml
Gam. Nr. 143348

Kaina (be PVM)

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.
Aerozolinis balionėlis, 400 ml

Vandeninio pagrindo tepimo ir 
slydimo priemonės

500 ml
Gam. Nr. 143344

Kaina (be PVM)

1.000 ml
Gam. Nr. 143345

Kaina (be PVM)

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

HUPcable

Nerūdijančio plieno purškiklis 
„HUPinox“

• Nerūdijančio plieno paviršių  
 padengimas chromo (Cr), nikelio  
 (Ni) ir mangano (Mn) lydinio  
 sluoksniu
• Atsparus karščiui iki 300°C
• Atsparus atmosferos veiksnių  
 poveikiui 

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170156

Kaina (be PVM)

„HUPinox“ paskirtis:
skirtas nerūdijančio plieno techninei priežiūrai, remontui ir vertės 
išsaugojimui, vamzdynų, mašinų, krovininių automobilių antstatų, 
silosų, turbinų ir pan. įrenginių paviršiams apdoroti, taip pat kaip 
talpyklų bei rezervuarų ir pan. paviršių apsaugos priemonė. 
 

Savybės:
„HUPinox“ purškiklis, padengiantis nerūdijantį plieną chromo 
> 15%, nikelio > 7%, mangano >1% lydinio danga; atsparus 
karščiui iki 300°C, saugo nuo korozijos, atsparus temperatūros 
pokyčiams, sudaro patvarų ir atmosferos veiksniams atsparų 
apsauginį sluoksnį, gerai ir patikimai sukimba su metalais, 
medienos, stiklo, akmens paviršiais ir t. t.
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Tepimas

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

HUP40 paskirtis:
atlaisvina visus dėl rūdžių ir oksidacijos užstrigusius varžtus, kaišči-
us, 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, kondensa-
ciniam vandeniui ir neleidžia jam prasiskverbti. Padeda išvengti 
srovės nuotėkių ir avarinės srovės susidarymo kabeliuose, elektros 
jungtyse ir įrenginiuose, prietaisų korpusuose, uždegimo kabeliuose, 
skirstytuvų gaubtuose ir pan. Naudojama smulkiausiems mechani-
niams 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!

Polimerų purškiklis  
„HUPpolymer“

• Universalus, slankumą 
 didinantis ir sutepantis   
 polimerų purškiklis
• Tinka ilgalaikei guminių detalių,  
 EPDM, PP, PVC priežiūrai
• Sumažina trinties koeficientą  
 iki 40%

„HUPpolymer“ naudojimas:
puikus silikoninio purškiklio pakaitalas, skirtas naudoti kaip 
pagalbinė įstūmimo, slankumą didinanti ir sutepanti priemonė, 
taip pat kaip guminių detalių, EPDM, PP, PVC ir pan. ilgalaikės 
priežiūros priemonė. 
Ženkliai pagerina slydimą dengtais paviršiais, sumažindamas 
trinties koeficientą iki 40 %. Apdorotų paviršių spalvos atrodo 
intensyvesnės. Apdoroti paviršiai tampa nelaidūs vandeniui ir 
teršalams. Galima be problemų toliau apdoroti (klijuoti, lakuoti, 
spausdinti užrašus ir pan.) besiliečiančias medžiagas. 
 

Savybės:
„HUPpolymer“ vengiama naudoti dėl įrankių ir pagamintų 
detalių, kurias naudojant gali išsiskirti silikoninės alyvos, užterši-
mo. Apdorotiems profiliams susilietus su organiniu stiklu arba 
polikarbonatu, nesusidaro tempiamieji įtrūkimai.

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

„HUPsil“ paskirtis:
skirtas mašinų, transporto priemonių, grandinių girgždėjimui, 
cypimui ir triukšmui, skleidžiamam veikiant, šalinti. Naudojamas 
kaip tepimo medžiaga ir apsauga nuo senėjimo. Tinka me-
talams, 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 atmosferos 
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.

Purškalas kontaktam 
HUPwetBlock

• Visų tipų elektrinius kontaktus  
 saugo nuo drėgmės.
• Išstumia drėgmę.

• VIlgam laikui ir patikimai užkerta  
 kelią nuotėkio srovei ir oksidacijai.

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. 

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170166

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170170

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170162

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170180

Kaina (be PVM)

4,80

13,00

4,00

14,50
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PTFE purškiklis  
„HUPptfe“

• Universalios paskirties tepimo  
 priemonė be alyvos, skirta visoms  
 medžiagoms
• Sausas tepalas, atsparus aukštai  
 temperatūrai nuo -60°C iki +230°C
• Greitai džiūsta, gerai sukimba,  
 sudėtyje nėra tepalo, bespalvis

„HUPptfe“ paskirtis:
naudojamas ten, kur negalima tepti alyva arba tepalu. Ši spe-
ciali tepimo priemonė tinka visiems tepimo darbams, po kurių 
nereikalinga techninė priežiūra; naudojama visiems metalams, 
odai ir medienos detalėms saugoti bei prižiūrėti. Saugo gumines 
detales, tarpiklius ir plastikus nuo senėjimo.
Naudojamas plastiko, medienos, popieriaus ir tekstilės perdir-
bimo srityse mašinų, grandinių, langų, durų, ištraukiamų stalčių 
ir pan. girgždėjimui, cypimui ir triukšmui, skleidžiamam veikiant, 
pašalinti. Sudaro vandeniui nelaidžią popieriaus, kamštinės 
medžiagos ir tekstilės dangą. 
 

Savybės:
sauso tepimo purškiklis „HUPptfe“ be alyvos. Sudaro aukštai 
temperatūrai (nuo -60°C iki +230°C) atsparią apsauginę pa-
viršiaus dangą, kuri lieka veiksminga ilgą laiką ir pasižymi mažu 
trinties koeficientu, greitai džiūsta, gerai prilimpa; šio purškiklio 
sudėtyje nėra tepalo, jis bespalvis, beskonis, o jo sudaryta 
apsauginė plėvelė saugo nuo korozijos ir yra nelaidi drėgmei.

Universalus PTFE purškiklis 
„HUPptfeSynt“

• Smulkių mechaninių ir slėgio  
 veikiamų detalių tepimo priemonė
• Užtikrina ilgalaikį sutepimą, esant  
 dideliam slėgiui
• Atlaisvina užstrigusias varžtines  
 jungtis

„HUPptfeSynt“ paskirtis:
specialiai skirtas ilgalaikiam tepimui, esant dideliam slėgiui ir 
trinties sąlygoms. Saugo visas judančias detales ir užkerta kelią 
strigimui, girgždėjimui ir cypimui. 
 

Savybės:
„HUPptfeSynt“ skirtas smulkioms mechaninėms, taip pat 
slėgio veikiamoms detalėms sutepti esant nepaprastai dideliam 
temperatūros intervalui.

Pjovimo alyva  
„HUPdrill“

• Alyva su EP priedais ir  
 poliarinėmis veikliosiomis   
 medžiagomis
• Labai ekonomiška ir efektyvi
• Tinka plienui, lengviesiems ir  
 spalvotiesiems metalams

„HUPdrill“ paskirtis:
tikslingai ir tiksliai pritaikoma pjaunant, labai ekonomiška 
ir efektyvi naudojant dozuojamąją purškimo galvutę. Skirta 
mašinoms, kuriose nepavyksta visiškai atskirti aušinamojo lub-
rikanto nuo naudojamos hidraulinės arba tepimo alyvos. Tinka 
geležiai, lengviesiems ir spalvotiesiems metalams padengti. 
 

Savybės:
„HUPdrill“ speciali pjovimo alyva yra skaidri, jos sudėtyje yra 
itin veiksmingų EP priedų ir poliarinių veikliųjų medžiagų, ji 
sudaro elastingą sutepančią plėvelę, turinčią apsaugos nuo 
korozijos savybių; ją gali veikti didelė atraminio kraštinio sluoks-
nio formavimosi apkrova, ji gali atlaikyti didelį slėgį. Užtikrina 
eksploatavimą, kuriam būdingas žemas nusidėvėjimo lygis, ir 
saugo nuo korozijos.

Purškiamas rūdžių tirpiklis 
„HUPrustEX“

• Prasiskverbia į rūdis ir itin   
 veiksmingai jas tirpdo 
• Konservuoja ir saugo nuo   
 pakartotinio rūdžių susidarymo
• Atlaisvina užstrigusias varžtų  
 jungtis

„HUPrustEX“ paskirtis:
prasiskverbia į rūdis, šalina alyvas, dervas, bitumą ir anglies 
nuosėdas, atlaisvina užstrigusias jungtis, šalina girgždėjimą ir 
cypimą, užtikrina ilgalaikę apsaugą, prasiskverbia net į siauri-
ausias vietas ir taip palengvina detalių išmontavimą. Atlaisvina 
užstrigusias varžtų jungtis, išjudina visas korozijos pažeistas 
jungtis, tokias kaip varžtai, veržlės, kaiščiai, lankstai. 
 

Savybės:
„HUPrustEX“ prasiskverbia į rūdis ir itin veiksmingai jas tirpdo, 
konservuoja bei saugo nuo pakartotinio rūdžių susidarymo, 
sudarydamas apsauginę MoS2 plėvelę.

Pjovimo alyva Rūdžių tirpiklis

400 ml
Gam. Nr. 170158

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170160

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170172

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170164

Kaina (be PVM)

6,85 6,85

5,70 3,85
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Valymas
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

500 ml
Gam. Nr. 170102

Kaina (be PVM)

„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

500 ml
Gam. Nr. 170114

Kaina (be PVM)

„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 miši-
nys. Juo valant, nelieka dėmių ir juostų, po valymo jis išgaruoja 
nepalikdamas žymių.

Gam. Nr. 170174Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

Priemonė „HUPmetalClean“ rieba-
lams šalinti nuo metalinių paviršių

• Intensyviai valo metalinius paviršius
• Nepalieka riebalų likučių ir greitai  
 išgaruoja
• Skirta klijuojamiems paviršiams  
 paruošti

500 ml
Gam. Nr. 170103

Kaina (be PVM)

„HUPmetalClean“ naudojimas:
Didelius nešvarumus pašalinti mechaniškai. Apipurkšti nedideliu 
atstumu nuo pagrindo ir palaukti, kol valiklis nutekės. Po kelių se-
kundžių dalis iškart nuvalyti ir nusausinti. Dalių išmontuoti nereikia, 
jei atsiskyrę nešvarumai nuteka kartu su skysčiu.
Nurodymas: pažeidžia lakuotą dangą, kuri išdžiovinta ne karštuoju 
būdu; netinka naudoti plastikui ir tarpikliams! Naudoti tik pramonė-
je. Prieš naudojant išbandyti, kaip veikia ir, ar priemonė suderinama 
su medžiaga.
 

Savybės:
efektyviai ir greitai nuvalo, nepalieka purvo likučių ir greitai išgaruoja, 
pašalina riebalus, alyvą, vaško likučius, „Edding“ markerių žymes, 
flomasterių ir šratinukų žymes, dervą ir smarkiai prikibusį purvą nuo 
visų metalinių paviršių.
Priemonė skirta riebalams pašalinti nuo visų metalinių daiktų, tačiau 
taip pat gali būti naudojama paviršiams valyti prieš dengiant laku.
 

3,90

4,00

5,00
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Putojantis valiklis  
„HUPclean“

• Intensyvus valiklis su aktyviosiomis  
 putomis langams, ekranams ir  
 plastikams valyti
• Panaudojus, nepalieka juostų ir dėmių
• Ekonomiškas ir nedirginantis odos

„HUPclean“ paskirtis:
skirtas langams, ekranams, plastikams, statiniams, transporto 
priemonėms ir mašinoms valyti ir nepalieka žymių. 
 

Savybės:
„HUPclean“ – daugiafunkcis valiklis, užtikrinantis aukščiausio 
lygio švarą, kai reikia nuvalyti alyvą, tepalą, vašką ir panašius 
nešvarumus.

Universalus valiklis  
„HUPcleanMulti“

• Daugiafunkcis valiklis
• Užtikrina aukščiausio lygio švarą,  
 kai reikia nuvalyti alyvą, tepalą ir  
 vašką
• Tinka pastatams, transporto  
 priemonėms ir mašinoms valyti

„HUPcleanMulti“ paskirtis:
dėl aktyviųjų putų tinka langams, veidrodžiams, plytelėms, stiklui, 
ekranams, plastiko paviršiams ir pan. valyti visose pramonės ir 
amatų srityse. 
 

Savybės:
dėl aktyviųjų putų „HUPcleanMulti“ tinka langams, veidrodžiams, 
plytelėms, stiklui, ekranams, plastiko paviršiams ir pan. valyti 
visose pramonės ir amatų srityse.

500 ml
Gam. Nr. 170104

Kaina (be PVM)

Etikečių valiklis  
„HUPlableEx“

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

„HUPlableEx“ paskirtis:
skirtas klijų likučiams, etiketėms, tepimo priemonėms, bitumo ir 
šviežių poliuretano putų likučiams, taip pat pridžiūvusiems nešva-
rumams 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.

400 ml
Gam. Nr. 170112

Kaina (be PVM)

500 ml
Gam. Nr. 170100

1.000 ml
Gam. Nr. 170101

Kaina (be PVM)

Kaina (be PVM)

4,80

6,75

5,75

7,00
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Suslėgto oro purškiklis  
„HUPair“

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

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

400 ml
Gam. Nr. 170106

Kaina (be PVM)

„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.

400 ml
Gam. Nr. 170108

Kaina (be PVM)

„HUPairXtra“ paskirtis:
visuose elektroninių prietaisų, komponentų, kompiuterių, 
tiksliosios mechanikos laikrodžių ir t. t. techninės priežiūros ir 
remonto sektoriuose.
Tinka ant klaviatūrų, kompiuterių korpusų, skirstomųjų spintų, 
matavimo ir reguliavimo įrangos instrumentų, optinių prietaisų, 
aukštos raiškos garso ir vaizdo įrenginių, taip pat modulių, 
montavimo plokščių magnetinių galvučių, diskų suktuvų ir pan. 
susikaupusioms dulkėms ir nešvarumams valyti. 
 

Savybės:
„HUPairXtra“ yra nedegus, todėl ypač tinka elektros kontaktams 
valyti. Tinka net ir sunkiai prieinamoms vietoms ir jautriems 
paviršiams švariai bei sausai valyti.

Nedegus suslėgto oro 
purškiklis „HUPairXtra“

• Tinka elektros kontaktams,   
 prietaisams ir konstrukcinėms  
 dalims valyti
• Šalina skirstomosiose spintose 
  ir MSR susikaupusias dulkes ir  
 nešvarumus
• Tinka informacinių technologijų ir 
 telekomunikacijų įrenginiams bei 
 moduliams valyti

Valymas

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

Odos apsaugos priemonė 
„HUPskinProtect“

• Saugo odą sudarydama apsauginį  
 sluoksnį
• Padeda išvengti sąlyčio su alyva,  
 tepalu, dervomis, dažais ir kitomis  
 medžiagomis
• Oda gali kvėpuoti ir nedžiūti

250 ml
Gam. Nr. 170116

Kaina (be PVM)

„HUPskinProtect“ paskirtis:
skirta kasdieniam naudojimui pramonės ir amatų srityse.
Sudaro ploną sluoksnį, apsaugantį rankas ir kitas kūno dalis nuo 
sąlyčio su alyva, tepalu, derva, dažais, dulkėmis ir daugeliu kitų 
nešvarumų bei kenksmingų medžiagų. Ši priemonė sudaro ant 
odos veiksmingą apsauginį sluoksnį ir padeda išvengti alerginių 
reakcijų į daugelį medžiagų. 
 

Savybės:
„HUPskinProtect“ padeda lengviau nusiplauti rankas. Oda gali 
kvėpuoti ir neišdžiūsta. Patikrinta dermatologų.

Rankų valymo kremas  
„HUPsoap“

Specialus valymo kremas, skirtas  
pašalinti stipriai prikibusius  
nešvarumus, kaip pvz., šviežius dažų  
ir klijų likučius, alyvas, tepalus,  
degutą, bitumą, dervą ir pan.

• su inkrustuotomis, kietomis  
 abrazyvinėmis dalelėmis  
    poliuretano miltų pagrindu
• gilus ir apsaugantis valymas
• paliekamas apsauginis sluoksnis
• taupiai naudojamas
• gerai biologiškai suyra

500 ml
Gam. Nr. 170126

Kaina (be PVM)

3.000 ml
Gam. Nr. 170127

Kaina (be PVM)

> 170127 (3 l)
Gam. Nr. 170129

Kaina (be PVM)

„HUPsoap“

• 3 l

„HUPsoap“

• 10 l

„HUPsoap“ paskirtis:
Vieną gramą įtrinkite į sausą odą, užpilkite šiek tiek vandens ir 
kruopščiai nuplaukite.
Taupiai dozuokite ir naudokitės dozatoriumi.
 

Savybės:
„HUPsoap“, skirtas pašalinti stipriai prikibusius nešvarumus, kaip 
pvz., šviežius dažų ir klijų likučius, alyvas, tepalus, degutą, bitumą, 
dervą ir pan.

10.000 ml
Gam. Nr. 170128

Kaina (be PVM)

„HUPsoap“ dozatorius,  
3 litrai

• tinka gam. nr.: 170127 
• Nerūdijančiojo plieno vamzdis
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6,75 26,00

13,00

11,00

20,00

44,00

55,00
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-50°
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Valomosios servetėlės  
„HUPwipe“

• Skirtos mašinų, prietaisų ir plastikų   
 paviršiams valyti
• Pašalina paviršinę rūdžių plėvelę, tepalus,  
 flomasterio žymes ir nikotino pėdsakus
• Tinka sunkiausiai  išvalomiems nešvarumams  
 šalinti pramonės ir  
 amatų srityse

80 x (27 x 22,5 cm)
Gam. Nr. 170118

Kaina (be PVM)

„HUPwipe“ paskirtis:
„HUPwipe“ idealiai tinka norint išvalyti sunkiausiai pašalinamus 
nešvarumus, tokius kaip paviršinė rūdžių plėvelė, tepalai, klijų 
ar alyvos likučiai, nuodegos, dervos, flomasterio žymės, švieži 
dažų likučiai, tepimo medžiagos, nikotinas ir t. t. Šias servetėles 
galima naudoti valant sunkiausiai pašalinamus nešvarumus 
prekybos, pramonės ir amatų srityse.

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

Dozavimo antgalis  
„Target Control System“

„Target Controll System“ – stabilus, lankstus dozavimo antgalis, 
kurį galima bet kada nuimti. 
Suderinamas su daugeliu HAUPA aerozolinių produktų 
(„Vaterventil“ / „Stem“).
Įgalina purkšti ir dozuoti dar tiksliau ir geriau. Tikslingas, tiksliai 
ir gerai dozuojamas.

Ne purškalų flakonai: 170106, 170150, 170152, 170400

Gam. Nr. 170406

Kaina (be PVM)

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

Kaina (be PVM)

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 dirbtuvė-
se, 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.

Pramoninės valymo  
šluostės 

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

25,00

1,85

6,00



40 x

80 x

-50°

-50°

8180

Detail
Gam. Nr. 000000

Kaina (be PVM)

Dūmų daviklių tikrinimo 
purškiklis „HUPdetect“

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

200 ml
Gam. Nr. 170404

Kaina (be PVM)

„HUPdetect“ paskirtis:
prireikus, leidžia patikrinti dūmų daviklių veikimą!
Naudodami šį tikrinimo purškiklį galėsite tikrinti daviklius, pavy-
zdžiui, 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

Šaldomasis aerozolis  
„HUPcool“

• Skirtas elektroninės ir pan.  
 įrangos gedimam aptikti
• Skirtas vietiniam atšaldymui iki  
 -50°C
• Atskiria sulipusias medžiagas

400 ml
Gam. Nr. 170400

Kaina (be PVM)

„HUPcool“ paskirtis:
„HUPcool“ skirtas dulkėms, nešvarumams ir kitoms nuosėdoms 
nuo kompiuterių, klaviatūrų, techninių konstrukcinių dalių, biuro 
įrangos, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir t. t. šalinti. Tinka 
perkaitusioms detalėms aušinti ir jų gedimams aptikti.

Šaldomasis purškiklis  
„HUPcoolXtra“

• Skirtas elektroninės ir pan.  
 įrangos gedimams aptikti
• Aerozolio dujos ir veiklioji   
 medžiaga yra nedegios
• Skirtas vietiniam atšaldymui iki  
 -50°C

400 ml
Gam. Nr. 170402

Kaina (be PVM)

„HUPcoolXtra“ paskirtis:
skirtas karbiuratorių, transporto priemonių elektros ir elektro-
ninės įrangos gedimams aptikti. Leidžia greitai aptikti šiluminius 
elektros, elektroninės įrangos, kompiuterių korpusų, skirstomųjų 
spintų, matavimo ir reguliavimo įrangos instrumentų, optinių 
prietaisų, aukštos raiškos garso ir vaizdo įrenginių, taip pat 
modulių, montavimo plokščių, magnetinių galvučių, diskinių kau-
piklių, karbiuratorių arba įpurškimo įrangos, šiluminių jungiklių 
ir t. t. gedimus. 
 

Savybės:
„HUPcoolXtra“ – šaldomasis purškiklis, kuriuo galima atvėsinti 
iki -30°C. Ataušinus rezistorius ir tranzistorius, galima užkirsti 
kelią lituojant susidariusio karščio padarytai žalai.

Tikrinimas

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 2021-01-31. Pasiliekame sau teise i techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

... įtikinami sprendimai

29,00

10,00

6,75
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Kārtības uzturēšana/
darbnīcas vajadzībām

Rokas birste ar rokturi, īsā

• birste ar mīkstiem kokosriekstu sariem
• nekrāsota koka korpuss
• 29 cm
• kāts ar caurumiņu pakarināšanai

Rokas birste ar kātu, garā

• birste ar mīkstiem kokosriekstu sariem
• nekrāsota koka korpuss
• 43 cm
• kāts ar caurumiņu pakarināšanai

Rokas birste ar kātu, garā

• mīksta elastona PET birste
• nelakota koka korpuss
• 43 cm
• kāts ar caurumiņu pakarināšanai

Rokas birste ar rokturi, īsā

• mīksta elastona PET birste
• nelakota koka korpuss
• 29 cm
• kāts ar caurumiņu pakarināšanai

43 cm
Preces Nr. 393002

29 cm
Preces Nr. 393000

Kokosriekstu, 29 cm
Preces Nr. 393038

Kokosriekstu, 43 cm
Preces Nr. 393040

2,70
EUR neto

2,20
EUR neto

1,15
EUR neto

2,40
EUR neto
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Birstes kāts

• gludi noslīpēts
• ar noapaļotu galu
• 1400 mm

Birste ielu slaucīšanai

• elastons 
• 40 cm
• 6/15 rindas

Grīdas birste

• 40 cm
• gludām grīdām un nelieliem netīrumiem
• no sedlveida koksnes
• ar caurumu kātam

Grīdas birste

• elastons 
• 40 cm
• lieliem netīrumiem
• no sedlveida koksnes
• ar caurumu kātam

Liekšķere

• no metāla
• melna lakota
• koka rokturis ar caurumiņu pakarināšanai
• izturīga konstrukcija
• 450 x 230 mm

Auduma lente

īpaši stipra līme, noturīga pret UV stariem
 

• 50 m

1400 mm
Preces Nr. 393004

40 cm
Preces Nr. 393008

40 cm
Preces Nr. 393010

40 cm
Preces Nr. 393012

450 x 230 mm
Preces Nr. 393006

38 mm x 50 m
Preces Nr. 393014

50 mm x 50 m
Preces Nr. 393016

Grīdas slota 40 cm

• garums: 40 cm, kokosriekstu sari
• lieliem netīrumiem
• no sedlukoka
• ar atveri kātam

Grīdas slota 60 cm

• garums: 60 cm, kokosriekstu sari
• lieliem netīrumiem
• no sedlukoka
• ar atveri kātam

Kokosriekstu, 40 cm
Preces Nr. 393034

Kokosriekstu, 60 cm
Preces Nr. 393036

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2021. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

... pārliecinoši risinājumi

2,40
EUR neto

4,00
EUR neto

4,20
EUR neto

4,00
EUR neto

3,40
EUR neto

6,00
EUR neto

8,00
EUR neto

3,40
EUR neto

4,75
EUR neto



84

Aizsargbrezents, biezs

Efektīva aizsardzība pret netīrumiem, veicot jebkādus 
darbus, pielietošanai iekštelpās
• 30 my
• 4 x 5 m

Aizsargbrezents, biezs

Efektīva aizsardzība pret netīrumiem,  
veicot jebkādus darbus, pielietošanai  
iekštelpās
• 30 my • 4 x 12,5 m

Brezents „Premium“

Aizsardzībai pret putekļiem un mitrumu, pielietošanai 
iekštelpās

• 12 my
• 4 x 12,5 m

Būvniecības plēve profesionāļiem

optimāla aizsardzība, veicot jebkādus darbus iekštelpās, 
kā arī visā āra teritorijā

• 3 x 10 m 
• 200g/m2

Durvis aizsardzībai pret putekļiem „Multivlies“

Efektīva aizsardzība pret netīrumiem, veicot jebkādus 
darbus, pielietošanai iekštelpās. Rāvējslēdzēja garums 
   apm. 215 cm

20 m², 4 x 5 m
Preces Nr. 393022

50 m², 4 x 12,5 m
Preces Nr. 393024

50 m², 4 x 12,5 m
Preces Nr. 393026

3 x 10 m, 200g/m²
Preces Nr. 393030

ca. 120 x 220 cm
Preces Nr. 393032

Atkritumu maiss būvgružiem

• LDPE  
• Rullī 5 maisi 
• 75 l 
• 100 my • 575 x 1000 mm

Atkritumu maiss „extra“ 

• LDPE 
• Rullī 10 maisi 
• 120 l 
• 50 my • 700 x 1100 mm

Spainis būvdarbiem Set

• Spainis būvdarbiem 12 l
• PU aizsargcimdi pret sagriešanos, 5. pakāpe
• Rokas birste ar rokturi, īsā
• Liekšķere
• Atkritumu maiss būvgružiem
• Atkritumu maiss „extra“ 

575 x 1000 mm, 5x
Preces Nr. 393018

700 x 1100 mm, 10x
Preces Nr. 393020

6 daļas
Preces Nr. 393107

Filca audums „Multivlies“

ārkārtīgi augsta uzsūkšanas spēja, PE pretslīdes 
folija, kas neļauj izsūkties cauri krāsai vai mitrumam, 
izmantošanai jebkādos amatniecības, remonta, 
būvniecības un krāsošanas darbos, viegli izklājams, 
vairākkārt izmantojams, netīrumi netiek pārnēsāti 
tālāk uz apģērba un apaviem

• 1 x 10 m

Spainis būvdarbiem

• no plastmasas
• 12 l
• ar rokturi pārnēsāšanai

Spainis būvdarbiem

• no plastmasas
• 20 l
• ar rokturi pārnēsāšanai

12 l
Preces Nr. 300102

20 l
Preces Nr. 300115

1 x 10 m
Preces Nr. 393028

3,65
EUR neto

8,80
EUR neto

4,30
EUR neto

24,00
EUR neto

8,80
EUR neto

3,40
EUR neto

3,40
EUR neto

17,00
EUR neto

2,60
EUR neto

4,65
EUR neto

12,00
EUR neto
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max. 
150 
kg

A veida alumīnija kāpnes

Daudzpusīgi izmantojamas un, pateicoties salocīšanas mehānismam, viegli 
transportējamas un glabājamas, neaizņemot daudz vietas

Īpašības:
• pa 2 pakāpieniem katrā pusē + 1 platforma
• pateicoties pakāpienu rievotajai virsmai, noslīdēšana no 
    pakāpiena ir izslēgta
• atlocītā pozīcijā platformas augstums sasniedz 59 cm
• mazs 2,5 kg svars, pateicoties robustam alumīnijam
• noslogojamas līdz 150 kg
• ar locīšanas bloķētāju
• neslīdošas balsta pēdas

Preces Nr. Augstums Pakāpieni Platums Svars

392810 590 mm 2x3 400 x 560 mm 2,5 kg

Augstums: 59 cm
Preces Nr. 392810

Bahilas

ar elastīgu siksniņu, iepakojumā 100 gab.

Nitril aizsargcimdi, zili

Vienreizējās lietošanas aizsargcimdi NITRIL – DIN EN 455. 
Zīmola prece. Plaukstu iekšpuse ar mikro raupju virsmu. 
100 % bez lateksa, izturīgi pret ķimikālijām. Bez šuvēm, 
nevainojama noapaļota mala, ūdensnecaurlaidīgi, der 
labajai/kreisajai rokai. Iesaiņoti kartona kastē, 100 gab.

zilas
Preces Nr. 393106

ca. 120 x 220 cm
Preces Nr. 393104

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2021. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

... pārliecinoši risinājumi

33,00
EUR neto

5,00
EUR neto

10,00
EUR neto
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EN 131
max. 
150 
kg

Alumīnija teleskopiskās stāvkāpnes

Ideāli piemērotas transportēšanai vismazākajā tilpumā, izmantojamas gan 
kā stāvkāpnes, gan kā pieslejamās kāpnes

Īpašības:
• perpendikulāra traversa stabilai pozīcijai
• ar pārnēsāšanas rokturi
• 2 pakāpienu kāju balstus var izvilkt vai atstāt kāpnēs.
• noslīpinātas, neslīdošas gumijas kājiņas pareiza piesliešanas  
    leņķa uzstādīšanai
• pretslīdes bremze drošai salikšanai

Preces Nr. Garums Pakāpieni Ievirzītā stāvoklī Platums Svars

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

Informācija | Kāpņu klasifikācija

Mūsu ražotās kāpnes tiek izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar standartu EN 131. Tās ir piemērotas gan privātai, gan rūpnieciskai 
lietošanai. Izturības testi, piemēram, teleskopiska izvilkšana 4000 reižu un cita ekstremāla noslodze, piemēram, augšējā pakāpiena mainīga 
noslodze 50 000 ciklos, ir tikai neliela daļa no prasībām, kurām jāatbilst pilnībā un ne tikai tām vien.

Augstās kvalitātes prasības mūsu ražotās kāpnes padara par ideālu pavadoni profesionāļiem.

   H
AU

PA
 k

āp
ne

s  
 |   H

AUPA kāpnes   |   HAUPA kāpnes    |     HAUPA kāpnes   
 |

EN 131
Pārbaudītas 
rūpnieciskai 

lietošanai

Garums: 3,0 m
Preces Nr. 392806

Garums: 2,3 m
Preces Nr. 392804

530,00
EUR neto

420,00
EUR neto
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EN 131
max. 
150 
kg

Alumīnija teleskopiskās pieslienamās kāpnes

Ideāli piemērotas transportēšanai

Īpašības:
• augstuma regulēšana, izmantojot augstuma atzīmes uz pakāpieniem
• sarežģīta, stabila perpendikulārā traversa (precei ar nr. 392802)
• vairāk drošības un komforta, pateicoties pakāpienu 
    paplašinājumiem un pretslīdes rievām
• ērtas nospiežamās aizdares, viegli lietojamas arī ar mitrām rokām
• pretslīdes bremze drošai salikšanai
• gumijas vāciņi uz balsta pēdām un augšgalā

Preces Nr. Garums Pakāpieni Ievirzītā stāvoklī Platums Svars

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

Garums: 3,8 m
Preces Nr. 392802

Garums: 2,6 m
Preces Nr. 392800

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, D-42853 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2021. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

... pārliecinoši risinājumi

375,00
EUR neto

272,00
EUR neto
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HAUPARemscheid

haupa_official

HAUPAdemo

haupa.com

HAUPA Grupa
www.haupa.com

Vācija:
HAUPA GmbH & Co. KG
Königstraße 165-169
D-42853 Remscheid
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
www.haupa.com
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 Jūsu elektropreču izplatītājs vairumtirdzniecībā:

  F
irm

en
st

em
pe

l


	HAUPA_Kofferaktion_2020_LT.pdf
	SysCon_2020_LT.pdf
	Sortimente_2020_LT.pdf
	Highlights_2020_LT.pdf
	HAUPA_HUPchemie_2020_LTXXX.pdf
	HAUPA_Maintenance_2020_LT.pdf

