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HAUPA Mikulás akció
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Garantáltan megdobogtatja minden villanyszerelő szívét!

A termékekről részletes információt a hátoldalon találhat!

HAUPA Mikulás akció
Éppen keresi a tökéletes Mikulás ajándékot? Az első HAUPA Mikulás akció biztos
befutó, egy olyan összeállítással, aminek mindenki garantáltan örülni fog. Legyen Ön
is az elsők között és szerezze meg magának az ideális karácsonyi ajándékot!

Cikkszám 300065
Készlet: 6-részes
nettó EUR

29,90

Tartalom alkalmi Mikulás csomagban:
130319 LED -fejlámpa „HUPflash155“
100927 Hatszögű hajlított imbuszkulcs készlet gömb fejű,
		 9 -részes, 1,5 – 10 mm
200155 Puhanyelű villanyszerelő olló, 140 mm
2980 Profi vágókés letörhető pengével
200006 HAUPA letörhető penge „Black Blades“, 18 mm, 10 részes
101504 Sörnyitó

haupa.com

... megoldások, melyek meggyőzik

Cikkszám 130319
60 x 45 x 38 mm

LED fejlámpa „HUPflash155“
• 3 W COB LED
• Anyaga: ABS, PC
• Fényerő 155 Lm
• Színvisszaadás 90 CRI
• Elemmel működtethető (3 x AAA a csomag
tartalmazza)
• Állítható fényerő, 50% | 100%
• Üzemidő:
- kb. 2,5 óra 100 % fényerőnél
- kb. 4 óra 50 % fényerőnél
• Nagyon könnyű, stabíl fejlámpa
• Különleges szenzortechnikának köszönhetően
automatikusan ki- és bekapcsol
• Könnyen kezelhető pl. kesztyűben is
• Fejpánt szilikoncsíkokkal a biztos tartás érdekében
sisakokon is
• Mérete: 60 x 45 x 38 mm
• Súlya: 49 g (elem nélkül)

3W
2,5 h

60 x
45 x
38 mm

Lifetime
155 30000
Lm
h

3 x AAA

Sensor

ABS
PC

Sensor

• Magas vágási teljesítmény alacsony erőkifejtésnél
• Használható kábelkeresztmetszetig, max. 25 mm²
• Csúszásmentes a rovátkolt fülnek köszönhetően
• Ergonómikus (2 komponensű nyéllel)
• Kábelcsupaszító résszel
• Mikro fogazás
• Rozsdamentes

Profi vágókés letörhető pengével

Cikkszám 2980
160 x 45 x 25 mm

• Ergonomikus 2 -komponensű kiképzéssel, lágy
műanyag betéttel
• Penge mozgatás automatikus reteszeléssel
• 2 tartalék pengével (Black Blades) a markolatban
• Színe: sárga, fekete

kg
90 g
50 %

CRI
90

Cikkszám 200155
Th: 140 | 25 mm²

Az új HAUPA villanyszerelő olló, viszonylag rövid
pengével és különleges kivitelű nyéllel, mely a
villanyszerelői igényekhez lett kifejlesztve.

CRI
90

LED

Puhanyelű villanyszerelő olló

HAUPA Black Blades

100 %

Cikkszám 200006
100 x 18 x 0,5 mm

Letörhető pengék, 10-részes, a 200209 és 2980
cikkszámú termékhez való
Cikkszám 100927
Méret: 1,5 - 10 mm

Hatszögű hajlított
imbuszkulcs készlet
Króm -Vanádium acélból, teljes keresztmetszetében
edzett, nikkelezve, metrikus, gömb fejû, kihajtható
tokkal. Színe: fekete, zöld
Tartalma metrikus:
Kulcstávolság: hatszögletű 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

• Különösen éles vágóélek precíz vágásokhoz
• A kereskedelemben kapható valamennyi vágókéshez
• Dupla csiszolás a maximális élességhez
• Maximális élettartam a lángedzés miatt
• Ideális különféle anyagokhoz
• Fekete bevonatos penge
• Szállítás adagolóban
• 8 szegmens
• 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

Sörnyitó

Cikkszám 101504
Th: 158 mm

• Sörnyitó krómozott fejjel
• Kiváló 2 -komponensű nyéllel
• Akasztószemmel
• Színe: zöld, fekete

HAUPA csoport
www.haupa.com

Céges pecsét

HAUPA W461APN - 500/HU

Az Ön elektro nagykereskedője:

... megoldások, melyek meggyőzik
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